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HERDARÃO A TERRA 

Provérbios 22.4 

 

1. Leitura inicial: Salmo 145.1-3 

2. Cântico: Tu és soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/IB4LfIwBHxo 

3. Confissão/Gratidão - Mantenha-me humilde, dependente, extremamente 

alegre, tão calmo e tranquilo como uma criança de peito, mas zeloso e ativo. 

Não desejo tanto fazer, quanto ser, e eu anelo ser como Jesus; se Tu me fazes 

justo, eu serei justo; Senhor, eu pertenço a Ti, faça-me digno de Ti. 

4. Leia Provérbios 22.4 – Um dos valores que tem sido muito ensinado direta 

ou indiretamente por livros, filmes, séries e conversas, é o de que uma pessoa 

tem que se impor sobre o outro, promovendo suas virtudes, conquistando seu 

espaço. Mas este versículo mostra um outro caminho para colher bons frutos 

em nossa caminhada: a humildade e o temor do Senhor. 

Podemos perceber que essas duas virtudes apresentadas no provérbio 

não são baseadas em esforço físico ou intelectual, mas em atitude de entrega 

e dependência de Deus. 

A ideia do texto não é aguçar a ganância e a busca por riquezas e 

poder, mas trazer para o coração do crente a tranquilidade de que é Deus 

quem nos dá bens, honra e vida. O propósito desta verdade é aliviar a 

ansiedade que pode haver no coração. Aqueles que temem ao Senhor são os 

que depositam Nele sua confiança.  

Os humildes sabem que não possuem nada de si mesmo, mas 

reconhecem que tudo que são e tem vem de Deus. O apóstolo Paulo assim 

apresenta este ponto: “Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que 

é que você tem que não tenha recebido? E, se o recebeu, por que se gloria, 

como se não o tivesse recebido?” 1 Coríntios 4:7. A verdadeira humildade não 

esconde as coisas boas que possui atrás de uma máscara de falsa modéstia, 
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antes reconhece o que tem e honra Deus como a fonte de suas conquistas e 

vitórias. 

Temer ao Senhor é sinônimo de reconhecer os atributos majestosos e 

graciosos de Deus. Temer ao Senhor é se prostrar diante da santidade de 

Deus e também é se aquietar descansando no cuidado Dele. É vê-lo como Pai 

bondoso que cuida dos seus filhos (“o Pai de vocês sabe o que vocês 

precisam, antes mesmo de lhe pedirem” Mateus 6:8). 

Precisamos aprender que nossas vitórias não virão por meio de atitudes 

arrogantes e gananciosas, mas em humildade e temor diante de Deus, nosso 

provedor. 

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

1. Reconheça que tudo que você é e possui vem de Deus. Não pense que 

suas conquistas são frutos de mero esforço e dedicação: “Portanto, não 

pensem: ‘A minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas 

riquezas.’ Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é ele 

quem lhes dá força para conseguir riquezas” (Deuteronômio 8:17, 18a). 

2. Não faça de seu propósito de vida a conquista de riquezas e honra, 

antes tenha como alvo a humildade e o temor do Senhor. 

3. Confie na provisão de seu Pai Celeste, pois Ele dará tudo que você 

precisa. Lembre-se que Ele é o seu pastor (Salmo 23.1). Ele sabe do 

que seus filhos necessitam (Mateus 6.8).  

6. Pedidos de oração – Colômbia 

 

ORE 

A equipe de pesquisa da Portas Abertas precisa de autorização de 

grupos armados para entrar em algumas regiões. Interceda para que tenha 

passagem livre, seja protegida e corajosa no testemunho da fé. 


