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PREZE A HONESTIDADE 

Provérbios 20.14 
 

1. Leitura: Salmo 40.1 

2. Cântico: Gloriosa graça  

IBSPLAY: https://youtu.be/rMvCjmUmYes 

3. Confissão/Gratidão – Senhor Jesus, dá-me um arrependimento mais 

profundo, um horror do pecado, um pavor de aproximar-me dele. Ajude minha 

castidade a fugir dele e zelosamente resolver que meu coração será somente 

Teu. 

4. Leia Provérbios 20.14 – Esse Provérbio nos convoca ao exercício da 

honestidade, nos ensina que devemos ser íntegros em todos os nossos negócios 

e em cada área de nossa vida.  

As Escrituras com frequência condenam as más práticas de vendas, como 

pesos e balanças falsas (Pv 11:26; 16:11; 20:10,23; Lv 19:36; Dt 25:13; Mq 6:11). 

Há pessoas que se gabam de fazer “bons negócios”, mas que na verdade foram 

transações totalmente desonestas. O homem natural deseja comprar por preço 

baixo e vender por preço injusta. Não há nenhum problema no lucro, ou no 

investimento, desde que ele seja honesto, equilibrado, justo.  

O SENHOR é o vingador da defraudação, incluindo a venda e a compra 

(Lv 19:11; 25:14-17; ITs 4:6). Desta forma, qual regra deveríamos seguir numa 

transação econômica. A resposta é: “A regra de ouro” (cf. Mt 7:12)! Um 

comprador cristão deve tratar o vendedor como se os papéis fossem o inverso. 

Bom, pense assim: O quão difícil é para aquela pessoa ter o seu produto? Em 

quantos reais você pode baixar o valor do produto, sem ser prejudicado? Assim, 

encontramos um preço justo. Inverter os papéis, ou colocar-se no lugar da 

pessoa é indispensável. Pense quão difícil é comprar algo que você necessita, 

mas não conseguiu ainda. Bom, não estamos falando de zerar o lucro ou de 

nutrir um comunismo. Estamos falando de honestidade!  

https://youtu.be/rMvCjmUmYes
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Além dessa visão justa de mercado, esse provérbio também nos ensina a 

não fazermos propaganda enganosa. Ou seja, não venda “gato por lebre”. 

Sempre seja honesto com as qualidades e defeitos do seu produto. Contudo, 

caso você não seja um comerciante ou nem mesmo esteja vendendo nada... 

ainda assim esse provérbio se aplica a você cristão. O grande princípio é que 

não devemos, como cristãos, passar qualquer falsa imagem a fim de obter 

vantagens. Os cristãos não devem se envolver com nenhum tipo de corrupção.  

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

1) ABANDONE a mentalidade pecaminosa de sempre querer obter 

vantagem. Busque abençoar ao próximo sempre e faça isso a fim de 

glorificar a Deus. 

2) IMITE essa postura a seguir: Um certo vendedor de carros de uma cidade 

pequena foi chamado por Deus, tornou-se, portanto, um cristão. Sua 

conversão foi genuína e ele sabia que não poderia mais vender os carros 

nos mesmos preços exorbitantes de antes. Quando uma vez, 

questionando sobre o propósito do seu trabalho, este homem disse que o 

propósito do seu trabalho era glorificar a Deus. Perguntaram então a ele: 

“como você glorificará a Deus vendendo carros?”. Ele respondeu: 

“vendendo por um preço justo e possibilitando aqueles que são imagem 

e semelhança de Deus, deixem de andar a pé e passem a andar de 

Carro”. 

3) Lutero tem uma frase que sintetiza tudo isso; Quando perguntado por um 

sapateiro: “como posso glorificar a Deus?”. Lutero respondeu: “faça o seu 

melhor sapato, no melhor tempo e venda à um preço justo!”.  

6.  Ore por missões – Filipinas 
 

Neste mês, ocorrerá a Escola Bíblica de Férias para crianças em diversas 

comunidades por três dias, com cerca de 200 crianças. Ore para que Deus torne 

isso possível e dê sabedoria aos professores. 


