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O DINHEIRO TE FARÁ SÁBIO OU TE REVELARÁ UM TOLO 

Provérbios 15.6 

 
1. Leitura: Isaías 24:14-15 

2. Cântico: Em espírito, em verdade 

IBSPLAY: https://youtu.be/b9MwavlB1ak 

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 15.6 – Esse provérbio novamente nos apresenta um 

contraste entre uma casa que é uma benção e outra que está arruinada. Pela 

sabedoria e pelo temor ao Senhor, a casa do justo é narrada como próspera.  

Por outro lado, a dos perversos está destruída. Estes nunca terão ganho algum. 

Outro texto bíblico indica que é melhor ter pouco com paz do que muito 

em meio à desavença (cf. Pv 17.1; Ec 4.6). O grande tesouro nem sempre é 

representado por uma abastança, mas sempre por paz diante daquilo que tem. 

O “grande tesouro” do verso refere-se à pessoa que “deita a cabeça em 

seu travesseiro, e dorme em paz”. Ou seja, tem a sua consciência tranquila, 

como comumente se diz, pois nada fez de errado. Diferentemente, aquele que 

faz algo errado vive na expectativa de ser pego. “Não dorme em paz”, vez que a 

expectação de ser desmascarado e, com isso, ter de sofrer as consequências. 

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

 Onde sua casa está fundada? Na justiça ou no engano?  

 Coloque a paz e a verdade antes do seu status, pois o status sem paz e 

verdade é um inferno. 

 Cultive o tesouro da retidão no lar, ensine-o a seus filhos, apresente o 

Evangelho em cada oportunidade, pare de perder tempo com bobagens.  

 

 

 

https://youtu.be/b9MwavlB1ak
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Ore por missões – QUÊNIA 

Ore por Malia*, uma cristã queniana que foi obrigada a casar com um 

muçulmano. Como corria risco, decidiu fugir ainda grávida. Agora já teve o bebê 

e precisa de provisão, pois foi abandonada pela família. 


