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QUANDO MENOS É MELHOR 

Provérbios 15.16-17 

 
1. Leitura: Salmo 17.6 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

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 15.16-17 – O que é melhor – ser pobre com o temor do 

SENHOR, ou ser rico sem o temor?  

Salomão foi o homem mais rico do seu tempo e mesmo assim nos traz 

uma profunda reflexão a respeito do dinheiro. Ele, detentor de muitas posses, 

estava apto para falar tanto dos benefícios quanto dos malefícios do dinheiro. 

Assim, temos uma grande verdade presente nesses dois versículos. Que 

verdade é esta? A de que qualquer homem, apesar de muito rico, nunca poderá 

comprar a paz. Pois, o dinheiro compra a cama, mas não garante sossego. 

Compra o sexo, mas não compra o amor. Te possibilita comprar o que quiser, 

na hora que quiser, e mesmo assim não te traz liberdade. 

Segue, portanto, o raciocínio de Salomão nos dizendo que é melhor ter 

menos recursos, desde que “o temor do Senhor” e o “amor” se façam presentes 

em cada aspecto de nossas vidas. Pois, aquilo que os homens mais sonham, 

desejam e buscam são avaliados sob dois aspectos surpreendentes: (1) 

Qualquer riqueza é menos valiosa que o temor do Senhor e o amor verdadeiro. 

Cristo é um substituto para toda coisa boa, mas nada é um substituto para Ele. 

Porque onde está o temor de Deus, há moderação e satisfação do espírito. (2) 

Uma “grande riqueza” e uma mesa farta de “boi gordo”, podem abrir portas para 

que o abastado seja acometido pela “inquietação” e pelo “ódio”. Portanto, o ódio 

arruína até o banquete mais fino. 

O amor enobrece até a refeição mais simples. 
 

 

https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• Não confie nas riquezas alimentando a falsa ideia de que ela promove 

sossego e paz; 

• Confie em Deus, pois Ele é paz e alegria mesmo na tribulação.  

• “Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com 

injustiça.” (Pv 16:8). “Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do 

que o de caminhos perversos, ainda que seja rico.” (Pv 28:6). “Vale mais 

o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios.” (Sl 37:16). 

Temer a Deus trará paz e alegria, confiança e contentamento e todas as 

bênçãos celestiais (Pv 10:22; Sl 112:1-3; Sl 115:13; Sl 128:1-6; Sl 

147:11; Sl 145:19). 

Ore por missões – COLÔMBIA 

No Dia da Independência do México, louve a Deus porque o último censo 

mostrou o aumento de quase 4% no número de cristãos evangélicos. Ao mesmo 

tempo, a pressão também aumenta sobre esses cristãos. 


