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TESOUROS MATERIAIS E ESPIRITUAIS 

Provérbios 21.20-21 

 

1. Leitura inicial: Salmo 107.31-32 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, sonda-nos! Nos faz enxergar o pecado que 

insistimos em alimentar. Não nos permita, Senhor, ferir ainda mais a sua 

santidade com nossa rebeldia. Tu és um Deus santíssimo, portanto, que 

possamos ser santo como é santo o Senhor, nosso Salvador. 

4. Leia Provérbios 21.20-21 – A vida é feita de escolhas. Enquanto uns 

colocam os pés na estrada da justiça, outros descem pelos abismos da 

iniquidade; enquanto uns semeiam a bondade, outros plantam as sementes 

malditas do ódio. 

Existem aqueles que desperdiçam tudo o que vem às suas mãos. Que, 

ao mesmo tempo que escolhem o abismo da iniquidade, são esbanjadores, 

que negligenciam as necessidades do seu próprio lar. São pessoas que vivem 

na miséria. O que ninguém pode escolher são os resultados de suas escolhas. 

Com isso, podemos ver que existem dois tipos de tesouros, um é 

material, o outro é espiritual. O tolo é aquele que busca esse tesouro material. 

Que não se preocupa com sua vida na eternidade, mas somente em esbanjar 

aos demais aquilo que não é. Sua preocupação é demonstrar o quanto pode 

ter e o quanto pode gastar. 

Mas o sábio é diferente, ele busca acumular tesouros nos céus. Sua 

vida é focada para glorificar a Deus. Como busca a justiça de Deus, ele 

aprende a ser prevenido, a fazer reservas, por causa disso ele não negligencia 

sua casa, seu lar, as necessidades de sua família. 

Quem semeia ventos colhe tempestades; aqueles que semeiam na 

carne, da carne colhem corrupção. Quem semeia violência recebe violência. 

Quem semeia discórdia colhe desprezo. Mas aqueles que semeiam amor 

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg


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 
2 

 

colhem reconhecimento. Quem semeia paz colhe amizade. O que segue a 

justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.  

A justiça e a bondade precisam andar de mãos dadas. A justiça sem a 

bondade esmaga as pessoas; a bondade sem a justiça as deixa acomodadas. 

A bondade vai além da justiça. Aqueles que seguem a justiça e ainda praticam 

a bondade acharão a vida, a justiça e a honra. Quem anda na verdade e 

pratica o amor, semeando na vida do próximo justiça e bondade, colherá os 

frutos benditos de uma vida abundante, será coberto com as vestes alvas da 

justiça de Cristo e receberá honra tanto na terra como no céu, tanto diante das 

pessoas como diante de Deus. 

 

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

a) Acumulem tesouros espirituais, os tesouros materiais é consequência 

de uma vida em dependência de Deus. Aqueles que buscam acumular 

tais tesouros entendem que tudo pertence a Deus e que Ele supre todas 

as suas necessidades. 

b) Tenham fome e sede da justiça de Deus. O homem que somente 

acumula tesouros materiais busca todos os meios de aplicar sua própria 

justiça, que é manchada pelo pecado. Portanto, nós que vivemos para a 

glória de Deus, devemos querer e confiar na justiça de Deus. 

 

6. Pedidos de oração – Península Arábica 

 

ORE 

Clame pelos novos convertidos influenciados pelo misticismo. Peça que 

tenham os olhos abertos por Deus para discernir as verdades do evangelho e 

abandonem as práticas místicas. 


