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O RICO E O POBRE 

Provérbios 22.2 

 

1. Leitura inicial: Salmo 139.1-3 

2. Cântico: Grande é o Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/oiibssAdirY 

3. Confissão/Gratidão – Ó, Mestre, que lavaste os pés aos discípulos, seja 

mui paciente comigo, seja mui condescendente com os meus defeitos, 

conduze-me até que Tua grande obra em mim seja consumada. 

4. Leia Provérbios 22.2 – Vemos que, a diferença entre ricos e pobres é 

patente aos olhos de qualquer um. Isso se deve às infinitas possibilidades para 

o consumismo moderno. Em outras palavras, há um número quase infinito de 

possibilidades de se gastar dinheiro. Nesse sentido, quem tem muitos bens 

lança mão dessas possibilidades, enquanto quem não tem passa vontade. 

Mas, apesar de tamanha diferença no estilo de vida entre ricos e pobres, esse 

provérbio age como um fator nivelador, dizendo que “o rico e o pobre têm” pelo 

menos um ponto “em comum”. 

Em primeiro lugar, diz que ambos vieram das mesmas mãos e fazem 

parte da mesma obra criativa. Isso quer dizer que ambos têm a mesma 

dignidade. O rico não é mais importante, capacitado ou desenvolvido que o 

pobre. Eles não compartilham apenas semelhanças biológicas, mas também a 

dignidade, visto que o mesmo Deus criou ambos. 

Quando Salomão diz que “o Senhor é o Criador de ambos”, ele usa 

uma forma que literalmente quer dizer que “o Senhor fez a todos eles”. O verbo 

hebraico cujo sentido é “fazer” serve tanto para indicar que Deus é o criador da 

existência humana, como o determinador da condição social. Quer dizer que 

Deus não apenas formou o homem, mas determinou como cada um deles iria 

viver, seja na riqueza ou na pobreza. 
Deus não faz acepção de pessoas. Ele é Criador tanto do rico quanto 

do pobre. Ele ama tanto o rico quanto o pobre. Ele faz tanto um quanto o outro. 

https://youtu.be/oiibssAdirY


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 

 

A grande questão é: Por que Deus, na sua soberania, faz o rico e, de igual 

forma, o pobre? 

O propósito de Deus é que, diante do mistério do pobre, o rico exerça 

um ministério de misericórdia. O rico é bem-aventurado quando socorre o aflito, 

pois mais bem-aventurado é dar do que receber.  

O pobre, ao receber a ajuda do rico, glorifica Deus por sua vida e pelo 

socorro recebido. Assim, ambos, tanto o rico quanto o pobre, exaltam Deus por 

sua generosa providência. 

O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto nestes termos: 

“Terminem, agora, a obra começada, para que, assim como mostraram boa 

vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo 

com o que vocês têm. Porque, se há boa vontade, a oferta será aceita 

conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata 

de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas 

para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre 

a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a 

necessidade que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade, como está 

escrito: ‘Quem recolheu muito não teve demais; e o que recolheu pouco não 

teve falta’.” (2Co 8.11-15). 

 

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

a. Glorifique a Deus no seu estado econômico atual. Deus o colocou 

nessa situação para que você pudesse aprender a ter contentamento 

n’Ele. 

b. Não murmure, devido sua situação hoje! Murmuração é insatisfação 

com a vontade do Senhor. 

c. Viva o que Salmo 23.1 nos ensina: “O Senhor é o meu pastor; nada 

me faltará.”  

 

6. Pedidos de oração – Moçambique 
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ORE 

Dia da Independência, interceda para que os cristãos sejam guardados dos 

ataques de extremistas islâmicos e para que o governo tenha ações efetivas na 

contenção da violência. 


