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VERDADEIRA COMUNHÃO 

Provérbios 15.8-9 

 
1. Leitura: Salmo 148 

2. Cântico: Antífona – 001 CC 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

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 15.8,9 – O livro de provérbios é rico, proveitoso e deleitoso 

face a sua capacidade de sintetizar grandes verdades em pequenas sentenças. 

Assim, por ser um livro contemplativo, exige que o leitor se volte diversas vezes 

para a verdade expressa em suas poucas palavras. 

No provérbio de hoje a grande verdade que nos salta aos olhos é que 

Deus faz distinção entre o ímpio e o justo, entre o incrédulo e o fiel. Isso já estava 

claro para nós, mas por vezes temos a tendência de perder essa verdade de 

vista. Contudo, aqui fica claro que Deus não tem prazer em ouvir canções e 

receber ofertas por parte daqueles que vivem debaixo do julgo da incredulidade, 

ou seja, Deus não atende o sacrifício daqueles que não amam a Jesus, mas 

ouve a oração daqueles que são seu povo. Salomão sabia disso e disse que “o 

Senhor detesta o sacrifício dos ímpios” 

Diante disso, faz-se importante entender que os “sacrifícios” relatados 

aqui fazem referência ao que hoje chamamos de dízimos e ofertas ou ofertas 

financeiras. Essas ofertas eram levadas pelos israelitas ao templo e, depois de 

oferecida a Deus, serviam de sustento para os sacerdotes e levitas que tinham 

dedicação exclusiva ao serviço religioso.   

Vale, portanto, ressaltar que, nesse caso, não se trata de o dinheiro dos 

incrédulos ser desonesto. O grande motivo de Deus “detestar” as ofertas de 

quem não lhe pertence é que Deus é justo e “desteta o caminho que eles andam”. 

Assim, não há nenhum sentido em viver como Deus não existisse e no final de 
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semana comparecer ao culto como se isso fosse suficiente.  Deus não vê 

sentido em alguém desrespeitá-lo e desobedecê-lo em tudo que faz e depois 

querer agradá-lo com sacrifícios. Deus não funciona com a mesma mentalidade 

corrompida da pecaminosa lógica humana. Deus não se vende e não se deixa 

barganhar.  

Por fim, devemos destacar a grande verdade: Deus “se agrada da oração 

do justo”. Enquanto os sacrifícios apontam para todos os serviços religiosos 

possíveis, aqui nós temos que Deus se agrada do mais simples deles: a oração. 

Assim, podemos ver que “Deus ama quem busca a justiça”, justiça essa que está 

em somente em Cristo. Desses, Deus ouve as orações, se alegra com os 

louvores e aceita as ofertas. 

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

• Seu coração confia e descansa em Cristo e no que Ele fez por você ou 

naquilo que você “tem feito”? Confie inteiramente no Senhor e na obra de 

Cristo, todos os dias.  

• Você tem buscado agradar ao Senhor com aquilo que corrói ou tem sido 

conhecido de Deus por meio da oração? Cultive uma vida íntegra e 

constante de oração, todos os dias.   

 

Ore por missões – CHINA 

No Dia Internacional da Alfabetização, ore por John Zheng e sua esposa. 

Eles viajam para as montanhas do Oeste da China para trabalhar como 

voluntários em uma escola para crianças de minoria étnica. 

 


