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A REPUTAÇÃO 

Provérbios 22.1 

 

1. Leitura inicial: Salmo 138.1 

2. Cântico: Teu reino é sempre eterno 

IBSPLAY: https://youtu.be/AazdJXd-iho 

3. Confissão/Gratidão – Agradeço-Te pelas bênçãos temporais deste mundo: 

o ar refrescante, a luz do sol, a comida que renova a força, as roupas que 

vestem, a habitação que abriga, o sono que dá descanso, o dossel estrelado 

da noite, a brisa de verão, a doçura das flores, a música dos ribeiros, os 

carinhos felizes da família, parentes, amigos. As coisas animadas, as coisas 

inanimadas, servem para o meu conforto. Meu cálice transborda. Não me 

deixes ser insensível a essas misericórdias diárias. Tua mão concede bênçãos, 

Teu poder evita o mal. 

4. Leia Provérbios 22.1 – Numa sociedade que supervaloriza o poder 

econômico e dá mais valor ao ter do que ao ser, Salomão, que era o homem 

mais rico do seu tempo, é categórico em dizer que há coisas mais preciosas do 

que riquezas materiais. 

O bom nome vale mais do que muitas riquezas, e o ser estimado é 

melhor do que ouro e prata. Note que Salomão não apenas afirma que o bom 

nome é melhor do que as riquezas, mas é melhor do que muitas riquezas.  

É melhor ter uma boa reputação do que ser muito rico. É melhor ter o 

nome limpo na praça do que ter o bolso cheio de dinheiro sujo. É melhor andar 

de cabeça erguida, com dignidade, do que viver em berço de ouro, mas 

maculado pela desonra. 

A honestidade é um tesouro mais precioso do que os bens materiais. 

Transigir com a consciência e vender a alma ao diabo para ficar rico é uma 

consumada loucura, pois aquele que usa de expedientes escusos para 

enriquecer, subtraindo o que pertence ao próximo, em vez de ser estimado, 

passa a ser odiado na terra. A riqueza é uma bênção quando ela vem como 
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fruto do trabalho e da expressão da generosidade divina. Mas perder o nome e 

a estima para ganhar dinheiro é tolice, pois o bom o nome e a estima valem 

mais do que as muitas riquezas. 

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

a) Seja honesto! Tudo o que você for fazer, tudo o que estiver em sua 

responsabilidade, cumpra-os de forma honesta. Deu algo de errado?! 

Fale a verdade, em vez de procurar desculpas para sua mentira. 

b) Viva uma vida integra no Senhor! Provérbios nos chama a não ter 

somente uma reputação impecável, mas nos ensina que, para alcança-

la, precisamos ter uma vida para a glória de Deus. 

c) Nossa reputação é importante, pois ela testemunha de Cristo. A 

reputação não serve somente para nos abrir portas, mas ela serve no 

processo de testemunho de Cristo e do Seu Evangelho. Busque não 

manchar sua reputação! 

6. Pedidos de oração – Tunísia 

 

ORE 

Muitos líderes de igrejas locais são jovens. Ore para que sejam capacitados 

pelo Senhor e tenham sabedoria para tomar decisões que estejam de acordo 

com a vontade do pai. 


