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EXERÇA BONDADE 

Provérbios 14.31 

 
1. Leitura: Isaías 25.1 

2. Cântico: Graças dou 

IBSPLAY: https://youtu.be/IWISQd9acPk 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 14.31 - Deus desde sempre foi o sustentador do seu povo 

(Dt 8.3-4; Dt 10.14; 1 Rs 8.27; Ne 9.6; Sl 24.1). Desta forma, não há nada que 

tenhamos que não provenha de Deus (Jó 41.11; Sl 127.3 – até mesmo os filhos 

são herança do Senhor).  

Esse caráter de Deus aponta para aquilo que ele ordenou aos seus 

servos: que eles fossem bondosos com os carentes (Dt 15.7), dessem-lhes 

oportunidade de colher em suas terras (Êx 23.11), os ajudassem a reconquistar 

o que perderam (Lv 25.25-28) e até agir para com eles como se fosse um 

empréstimo a Deus (Pv 19.17). Por isso, parte do serviço a Deus, que consiste 

em obedecer às suas diretrizes, é socorrer pessoas que não podem sozinhas 

obter o que precisam para suprir suas necessidades básicas.  

Deus se preocupa de modo especial com o pobre. Ele insiste que as 

pessoas que possuem bens materiais devem ser generosas com os 

necessitados. Assim, ajudar o pobre não é apenas uma sugestão, é uma ordem 

que pode exigir uma mudança de atitude (ver Lv 23.22; Dt 15.7,8; SI 113.5-9; 

146.5-9; Is 58.7; 2 Co 9.9; Tg 2.1-9). Tiago nos diz em seus escritos que: “A 

religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos 

órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo 

mundo”(Tiago 1.27). 

Contudo, o texto tem por objetivo não falar daqueles que ignoram as 

necessidades dos carentes. O texto se refere “aquele que oprime o pobre”. Ou 

seja, a crítica se dá para aqueles que visam lucrar explorando os pobres. Sim, 
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há pessoas e sistemas que ganham muito mais dinheiro com a sustentação do 

pobre em sua pobreza. Esse tipo de ganância cruel, mesquinha e maldosa é 

uma ação que “despreza o seu Criador”. Trata-se de destruir o que ele criou, 

além da ordem harmoniosa que ele ensinou. Não é apenas rebeldia contra o 

bem-estar dos homens, mas contra a moral e a justiça do Senhor.  

Por outro lado, “quem ao necessitado trata com bondade honra a Deus”. 

Assim, além de nos encher de ânimo a fim de socorrermos quem precisa de 

verdade, há aqui um grande alerta — que também vale para os falsos pastores 

de falsas igrejas que lesam pessoas carentes a fim de ficarem ricos: “Se você 

lesa alguém em seu sustento básico, esteja certo que o Senhor desaprovará com 

rigor”. Para os servos de Deus a ordem é: “Portanto, enquanto temos 

oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé” (Gl 

6.10), ou ainda, “Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também 

dos interesses dos outros” (Filipenses 2:4). 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

 

1. Reserve o Dia do Senhor para praticar misericórdia: Ajude alguém em uma 

eventual necessidade, auxilie um irmão mais necessitado, estenda as mãos aos 

doentes desprovidos.  

2. Lembre-se: por vezes, as Escrituras ressaltam que a forma como você trata 

as pessoas é a mesma com a qual lida com Deus (Ex 22.22-24; Mt 25.31-46; 1 

Jo 4.20). 

 

Ore por missões – TERRITÓRIOS PALESTINOS 

Clame por paz na região e que haja justiça para todos. Peça a Deus para 

consolar o coração das pessoas que perderam entes queridos nos conflitos e se 

revelar de maneira sobrenatural a elas. 

 

 


