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TRABALHE E DESFRUTE 

Provérbios 14.23-24 

 
1. Leitura: Salmo 48. 1 

2. Cântico: Minha alma canta ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/lUd9xFxrdS4 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 14.23-24 – Vivemos a cultura do enriquecimento rápido. As 

loterias e as casas de jogos alimentam a esperança de um enriquecimento 

imediato e sem esforço. Os cassinos prometem uma via alternativa cujo destino 

é a riqueza sem o suor do rosto. Mas a riqueza não é filha da aventura, e sim 

do trabalho.  

  Os tolos passam o tempo todo correndo atrás do vento, contando suas 

lorotas e fazendo seus planos mirabolantes, mas os prudentes põem a mão na 

massa e trabalham com dedicação. O trabalho enobrece o ser humano. Traz 

dignidade para a vida e robustez para o caráter. O trabalho faz crescer a 

sociedade e gera riquezas para a nação. O trabalho promove o progresso e 

oferece segurança e dignidade para a família.  

  Há um adágio popular que diz: “Mente vazia, oficina do diabo”. As mãos 

que não se ocupam com o trabalho acabam se ocupando com o crime. Os 

ociosos maquinam o mal. Os vagabundos, que se rendem à preguiça, são um 

peso para o Estado, uma vergonha para a família e uma ameaça à paz social. 

Até mesmo aqueles que cumprem pena no cárcere, privados de liberdade, 

deveriam ser matriculados na escola do trabalho. Só assim, terão chance de 

ser reintegrados ao convívio da sociedade como provedores da família, e não 

como parasitas da nação. 

  A riqueza não produz sabedoria, mas a sabedoria produz riqueza. Nem 

todo rico é sábio, mas todo sábio é rico, pois riqueza não é tanto aquilo que 

possuímos, mas aquilo que somos. Riqueza não tem que ver apenas com o que 
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carregamos no bolso, mas sobretudo com o que levamos no coração. Riqueza 

não é apenas uma fina camada de verniz de ouro, mas a nobreza de caráter. 

Há uns que se dizem ricos sendo muito pobres, mas há outros que, mesmo 

sendo pobres, são muito ricos. O apóstolo Paulo se refere àqueles que são 

pobres, mas enriquecem muitos; àqueles que nada têm, mas possuem tudo. A 

felicidade não mora na casa da riqueza, mas na casa da sabedoria. A felicidade 

não está no ter, mas no ser. O dinheiro não pode nos dar felicidade, mas o 

contentamento com piedade é grande fonte de lucro, pois o contentamento nos 

oferece tanto felicidade quanto segurança interior. Quando o nosso 

contentamento está em Deus, podemos viver contentes em toda e qualquer 

situação, quer morando num palacete quer num casebre, pois nossa felicidade 

não vem das circunstâncias, mas de Deus.  

 

5. Aplicação 

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Pratique a gratidão com o trabalho que você tem hoje. Pode não parecer 

muito para você, mas é a vontade de Deus que hoje você esteja nele. 

Sempre ore e busque o cuidado de Deus para qualquer mudança de 

emprego em sua vida; 

• O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males (1 Tm 6.10). Não ame o 

dinheiro, não faça com que sua vida gire em torno dele, mas que o 

dinheiro seja uma ferramenta de gratidão e adoração ao Senhor. 

• Tenha contentamento com tudo aquilo que você possui. Aquilo que não 

temos hoje é porque não precisamos, mas se for da vontade de Deus, 

Ele, em seu tempo soberano, nos abençoará. Portanto, ore! 

Ore por missões – INDONÉSIA  

Ore para que o Dia da Independência signifique verdadeira liberdade para 

os indonésios, sobretudo os cristãos. Peça que possam cultuar a Jesus sem 

medo e mais pessoas tenham um encontro com o salvador. 


