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CONTENTAMENTO 

Provérbios 21.17 

 

1. Leitura inicial: Salmo 96. 7-8 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

3. Confissão/Gratidão – Senhor Jesus, eu peco. Faça com que eu nunca 

deixe de entristecer-me por causa disso, nunca esteja contente comigo mesmo, 

nunca imagine que posso chegar a um ponto de perfeição. Mate a minha 

inveja, governe a minha língua, esmague o meu eu. Dá-me a graça de ser 

santo, bondoso, gentil, puro, pacífico, de viver para Ti e não para mim mesmo, 

de imitar as Tuas palavras, atos, espírito, de ser transformado à Tua 

semelhança, de ser consagrado totalmente a Ti, de viver inteiramente para a 

Tua glória. 

4. Leia Provérbios 21.17 – A lição desse provérbio é que aqueles que se 

entregam aos prazeres de maneira desenfreada terão de encarar a pobreza. 

A palavra “prazeres” nesse provérbio tem equivalência com a palavra 

alegria. Desta forma, nem toda forma de alegria é boa e positiva. Nesse caso, a 

alegria que se obtém pela “entrega aos prazeres” vem de uma falta de critérios 

e de limites que fazem com que o tolo que age assim acabe passando 

“necessidade”.  

O tolo, amante dos prazeres, investe os recursos que tem atrás de 

satisfação pessoal. Ele não é um mordomo fiel daquilo que pertence ao 

Senhor, antes ele se apresenta como um esbanjador, pois acredita que é um 

direito seu. Ele investe seu sustento no lugar errado, e porque negligencia seus 

deveres e responsabilidades por causa dos seus impulsos, deixa de alcançar 

os recursos dos quais verdadeiramente necessita. 

https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts
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Pense: Os seus recursos: tempo, dinheiro, família, etc tem servido para 

objetificação das paixões desenfreadas ou para o estabelecimento da glória de 

Deus?  

O texto também diz que ele “jamais será rico”. A razão disso é que ele 

“se apega ao vinho e ao azeite”, esse era um prazer caro, dada a dificuldade 

de produção tanto do “vinho” como do “azeite” naqueles dias. Banquetear-se 

constantemente e em excesso dessas iguarias arruinaria qualquer 

orçamento. Assim, é exatamente nesse ponto que somos alertados quanto a 

um erro comum que se tornou banal em nossos dias: a falta de contentamento. 

Nós nunca deveríamos adotar gastos de um padrão de vida que não condiga 

com a nossa realidade financeira, ou nos envolver em um financiamento além 

das nossas possibilidades e até mesmo comprometer a renda familiar em 

gastos no cartão de crédito. Os cristãos nunca buscaram tanto ter, e assim 

acabam se assemelhando aos incrédulos que vivem atrás de possuir. Contudo, 

os fiéis não deveriam viver arranjado fontes temporárias de prazer, pois eles 

têm ao Senhor que é fonte inesgotável. A nossa alegria nunca deveria estar no 

fato de termos algumas coisas, mas sim de sermos cristãos. Deveríamos viver 

com contentamento certos de que o Senhor tem cuidado de nós e se Ele é o 

nosso pastor não precisamos de absolutamente mais nada.  

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

A) Seja grato e alegre-se com as conquistas que Deus concedeu para 

você – não poucas vezes nós achamos que conquistamos algo com a nossa 

própria força, mas esquecemos de quem nos concedeu força para conquistar.  

B) Procure ser integro em todas as áreas de sua vida, inclusive quanto 

aos recursos – Ser íntegro com os recursos significa não se comprometer 

financeiramente com algo além dos seus ganhos.  

C) Confie na completude da providência de Deus – Lembre-se que o 

Senhor é sustentador do seu povo e Sua presença em nosso viver é suficiente 

para extinguir toda necessidade desnecessária.  
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6. Pedidos de oração – Chifre da África 

 

ORE 

Ameera* decidiu seguir a Jesus e por isso está divorciada e perdeu a 

guarda dos filhos. Clame para que ela tenha recursos para viver e não desista 

de seguir a Jesus nesse momento difícil. 


