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UM TESOURO INESTIMÁVEL 

Provérbios 16.16 

 
1. Leitura: 1 Crônicas 29.10-13 

2. Cântico: Deus somente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/2WUzUHU776I 

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 16.16 – Prata e ouro representam riquezas da época. 

Também eram maneiras de juntar dinheiro. Logo, ao se comparar a sabedoria e 

entendimento ao ouro e à prata, este provérbio nos mostra o grande valor que 

deve ser atribuído a eles. 

Talvez tenha alguém que faça piada dizendo que Salomão só falou isso 

porque tinha muita prata e ouro. Mas pensar assim, por mais engraçado que 

pareça, acaba por desprezar a verdade deste texto de que a sabedoria e 

entendimento que vem de Deus são mais preciosos que qualquer bem que se 

possa adquirir ou acumular. 

O acúmulo de dinheiro, bens e algum tipo de propriedade normalmente é 

feito com muito esforço e com a dedicação de muito tempo. Juntar bens e 

riquezas de forma muito rápida não é comum, a não ser por herança ou por 

meios desonestos. Espera-se que os bens e riquezas sejam ajuntados ao longo 

de muitos anos. Assim, Salomão está nos dizendo que devemos dedicar nossos 

anos e esforço para acumular sabedoria e entendimento. 

Já percebeu como conseguimos gastar horas e horas lendo, estudando e 

trabalhando para ganhar dinheiro? Como facilmente as famílias se 

comprometem por 20 ou 30 anos para comprar uma casa? Nada disso é errado 

em si, mas precisamos aprender o valor da sabedoria divina de tal maneira que 

nos dediquemos a adquiri-la por toda a nossa vida. 

https://youtu.be/2WUzUHU776I
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Até mesmo para a herança que os pais ou responsáveis podem deixar 

aos descendentes esta verdade se aplica, pois é muito mais valioso deixar os 

ensinamentos e mandamentos do Senhor aos descendentes do que riquezas. 

Muitos amontoam dinheiro e bens achando que deixarão grandes coisas para os 

filhos e netos, mas não investem tempo e atenção para deixar a sabedoria de 

Deus e o evangelho aos seus descendentes. Que essa não seja a sua realidade. 

Invista na sabedoria para você e para sua família. Aplique-se em buscar 

conhecer ao Senhor por meio da Sua Palavra. Separe parte do seu tempo 

diariamente à busca do conhecimento de Deus e à transmissão dessa sabedoria 

bíblica para a geração seguinte. 

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

a) Compare sua dedicação em adquirir bens e dinheiro com seu esforço em 

crescer na sabedoria de Deus. O que você precisa se arrepender e 

mudar? 

b) Jesus disse: “Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde 

a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam; mas 

ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, 

e onde ladrões não escavam, nem roubam; porque, onde está o teu 

tesouro, aí estará também o teu coração.” Mateus 6:19-21. Onde está o 

seu coração? 

 

6. Ore por missões – REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA 

A casa de Agathe foi invadida por três homens armados e ela foi abusada 

sexualmente na frente do marido. O motivo do ataque é que eles frequentam 

uma igreja local. Clame por cura do trauma para ambos. 


