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CUIDE DOS POBRES 

Provérbios 17.5 

 
1. Leitura: Salmo 148.1 

2. Cântico: Antífona – 001 CC 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

3. Confissão/Gratidão – Dá-me graça para perceber o quanto preciso de ti. Dá-

me graça para arrepender-me com sinceridade. Pai, sou grato por imputar-me 

as tuas misericórdias e tirar-me das trevas. 

4. Leia Provérbios 17.5 – Esse provérbio nos leva a enxergar a pobreza na 

perspectiva correta. Além disso, nos mostra que quando o pobre é desprezado 

o próprio Deus, que criou os pobres, é desprezado. Algumas pessoas tem a falsa 

concepção de a riqueza é um mero fruto de seu próprio esforço. Geralmente, os 

que pensam assim agem como se a pobreza se devesse inteiramente à 

capacidade pessoal de cada um. Contudo, Deus é quem faz os pobres e faz os 

ricos, ambos para a sua glória (cf. Dt 8.17,18). A Bíblia nos diz que sempre 

haverá pobres na terra (cf. Dt 15:11), mas que estes serão sempre lembrados 

por Deus (cf. Sl 9:17-18). Além disso, a Bíblia nos afirma que todo homem foi 

criado a imagem e semelhança de Deus (cf. Gn 1. 26,27). Diante desta verdade, 

o provérbio denuncia aqueles que humilham, ridicularizam, censuram e se 

aproveitam dos pobres para maltratá-los. Quem tais coisas pratica insulta ao 

próprio criador, aquele que designou os pobres à condição que se encontram e 

os reconhece, e toma conta deles, e pode quando assim desejar reduzir qualquer 

pessoa a essa condição (cf. Mt 25.40,41). Assim sendo, não socorrer o pobre 

em sua necessidade é um pecado de omissão, mas escarnecer do pobre por 

causa da sua miséria é um insulto a Deus, por que despreza o próprio Criador e 

se esquece que todos somos feitos conforme sua imagem e semelhança (cf. Gn 

1.26-28). Há pessoas tão más que além de escarnecer do pobre, ainda se alegra 

com a calamidade que se abate com o próximo. Esse prazer mórbido de ver os 

outros sofrendo provoca a ira de Deus. O profeta Obadias fala a respeito desse 

sentimento mesquinho que dominou os Edomitas. Quando Jerusalém foi sitiada 

https://youtu.be/yEmPxAF6uZo
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e invadida por Nabucodonosor, os Edomitas olharam com prazer o seu mal. 

Enquanto os Judeus tentavam escapar, os Edomitas os paravam na 

encruzilhada para exterminá-los. Isso desagradou a Deus e o Edomitas não 

ficaram impunes (cf. Ob 12-15).  

Este provérbio é enfático ao afirmar que “Aquele que se alegra com 

a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo” (cf. Pv 17.5b), 

não que isso seja uma maldição, mas que a justiça de Deus cairá sobre 

aqueles que escarnecem de sua criação. 

Deus cuida dos pobres que ele criou 

Lemos no Antigo Testamento que havia Leis específicas para o cuidado 

das pessoas nessa condição (Levítico 19:9-10; 25:35-38). Porque apesar de não 

possuírem recursos materiais, todo ser humano é portador de dignidade e 

grande valor perante Deus.  

 Nossa postura  

Somos sempre alertados a ter uma atitude de amor (1 João 3:17) e 

cuidado para com os pobres. Compartilhar as riquezas dessa vida com aqueles 

que nada têm (Lucas 14:13-14) é um passo valioso para os discípulos de Jesus 

(Mateus 19:21).  Mas deve ser feito com base no amor incondicional e não na 

ganância (Mateus 26:9-11) ou na exaltação pessoal (Mateus 6:2-4). 

 

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

a) Cuide dos pobres – Lembre-se que aqueles que cuidam dos 

pequeninos de Cristo servem ao próprio Senhor (cf. Mt 25.40,41).  

b) Não se aproveite da vulnerabilidade dos pobres - Não explore 

ninguém em razão de sua pobreza e necessidade (comprando sua força 

de trabalho, sexo ou depreciando sua dignidade etc.). 

c) Não se alegre com a desgraça alheia – Somente aqueles que não foram 

transformados pelo Espírito de Deus são incapazes de chorar com os 

que choram.  



IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

d) Não esqueça dos pobres – As Escrituras recomenda que lembremos dos 

pobres com constância (cf. Gl 2. 7-10; 1 Co 16.1). 

e) Oferte a graça do Evangelho aos pobres à semelhança de Cristo (cf. 2 

Co 8.9) 

 

6. Ore por missões – FILIPINAS 

Clame por Atifa*, a primeira cristã da família. Após o suicídio do pai dela, 

a mãe e a irmã caçula também encontraram Jesus. Mas a tia a impede de ver 

os outros três irmãos se não voltar ao islã. 


