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A HONESTIDADE VEM DO SENHOR 

Provérbios 16.11 

 
1. Leitura: Salmos 42.1 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

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 16.11 – As pessoas não devem pensar que a justiça no 

comércio está fora da soberania divina. Deus ordena e coordena ali também tudo 

o que pertence à verdade e ao direito. Em outras palavras, O Senhor se importa 

com a maneira como lidamos com a verdade em nosso exercício profissional.  

Para entendermos melhor, devemos compreender mais sobre uma prática 

comercial desse período bíblico. O peso era uma peça de referência que servia 

para comparar a quantidade de produtos que estavam sendo adquiridos em 

algum comércio da época. Como a balança possuía dois lados, em um destes 

lados iria o peso (a referência) e do outro o produto. Na medida que esse peso 

se equilibrasse com a quantidade de produto, saberíamos a quantidade de 

produto presente na balança. Contudo, alguns alteravam os pesos para menos. 

Assim, faziam pesos menos pesados do que deveriam para lucrarem mais. Pois, 

menos peso, menos produto. Menos produto, mais lucro. Entretanto, esse lucro 

era e é nitidamente desonesto.   

Lemos que O Senhor não coaduna com a desonestidade de nenhuma 

forma e que “todos os pesos da bolsa são feitos por ele”. Assim, sendo dono de 

todos os pesos do mundo, Deus também é o fiscal de todas as negociações ao 

redor do planeta, sabendo avaliar a honestidade ou desonestidade empregadas 

em cada transação comercial, importando-se com o modo como os negócios são 

fechados. Ao dizer isso, o escritor afirma que ninguém tem direito de fazer 

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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negócios cujos pesos são falsos e as medidas, alteradas — prática que não era 

rara naqueles tempos e nem mesmo nos nossos.  

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

a) Seja honesto em todos os seus negócios. Não permita que a facilidade ou 

a lucratividade tome o lugar da retidão.  

b) Seja honesto como patrão, e isso além daquilo que é visível. Pague os 

tributos, declare seu imposto de renda e providencie todos os direitos de 

seus funcionários. Não crie “jeitinhos” de passar desapercebido.  

c) Seja honesto como servidor. Nunca se venda aos caprichos dos 

gananciosos somente para não perder seu emprego. Faça sempre o certo 

e Deus há de lhe recompensar em tempo oportuno! 

d) Lembre-se que Deus tem seus olhos sobre todos e não poupará o injusto.  

 

6. Ore por missões – ÁSIA CENTRAL 

No dia Internacional para a Tolerância, clame pelo pequeno Ivan*, de nove 

anos. Ele participou de um acampamento esportivo e foi agredido por garotos 

muçulmanos, mas não negou a fé em Jesus. 


