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O LUCRO DESONESTO NÃO TEM VALOR 

Provérbios 16.8 

 
1. Leitura: Salmos 48.1 

2. Cântico: Como ninguém me conheces 

IBSPLAY: https://youtu.be/60n42khi7mo 

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 16.8 – A desonestidade é como um credor que nos financia 

durante algum tempo, mas que tem taxas abusivas. Assim, a aparência é de que 

estamos obtendo lucro, porém é bem provável que não tenhamos observado que 

na verdade temo administrado um grande prejuízo, uma “bola de neve”.  

Algumas pessoas, no tempo presente, parecem estar convencidas de que 

deveriam fazer de tudo para obter o sucesso. O cenário político de nosso país 

apresenta uma grande fonte de lucro que enriquece seus integrantes através da 

prática da corrupção. Contudo, essa realidade não se limita ao parlamento. 

Temos vivido em uma geração de adúlteros, aqui não no sentido conjugal e sim 

espiritual, ou seja, pessoas que estão dispostas a vender sua alma pro diabo em 

troca de estabilidade financeira.   

Salomão, mesmo tendo uma incontável fortuna, afirma ser “melhor ter 

pouco com retidão”. O homem justo, por ser um trabalhador honesto, se nega a 

levar vantagem sobre os outros ou lançar mão de expedientes desonestos e 

ilegais. O homem justo prefere ter seu salário limitado, e até passar algumas 

privações, para não se privar da honra, do caráter, da moral, do respeito, dos 

bons modos e do testemunho.  

Assim, é melhor ter pouco “do que muito com injustiça”. Deus se importa 

com o que fazemos e também com o como fazemos. Por isso, que o servo do 

Senhor deve apresentar-se contente com o modo que Deus o colocou na 
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sociedade. Deus o colocou aonde está para que os ímpios temam, pois, se não 

se arrependerem, crendo em Jesus, vão se ver diante do supremo juiz, cedo ou 

tarde. 

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

a) Cultive a honestidade no exercício da sua profissão. Não se venda, não 

engane a ninguém, não se deixe ser comprado; 

b) Identifique áreas em suas vidas que precisam ser fortalecidas pela 

integridade. Ore ao Senhor pedindo que o ajude; 

c) Esteja contente com o que o Senhor o tem dado, trabalhe como para o 

Senhor e para a glória d´Ele, o Senhor é Teu pastor e te dará exatamente 

o que você precisa.  

 

6. Ore por missões – NEPAL 

O pastor Keshav Acharya foi preso três vezes em 2020, acusado de 

converter pessoas à força. Peça para que ele seja fortalecido física, emocional 

e espiritualmente e que a verdade prevaleça. 


