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                                   O DINHEIRO 

Provérbios 22.7 

 

1. Leitura inicial: Salmo 148.1 

2. Cântico: O amor de Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/QdRtmQ5n280 

3. Confissão/Gratidão - Se os dias futuros forem meus, ajuda-me a 

transformar a minha vida, a odiar e detestar o mal, a fugir dos pecados que 

confessar. Faça-me mais firme, mais atento, mais orante. Não permita que 

nenhum mau fruto brote das sementes do mal que minhas mãos semearam; 

que nenhum próximo se endureça na vaidade e loucura pela minha falta de 

prudência. Se hoje eu tive vergonha de Cristo e Tua Palavra, ou tenho 

mostrado crueldade, maldade, inveja, falta de amor, falar impensado, 

temperamento impetuoso, que estes não sejam nenhuma pedra de tropeço 

para os outros, ou desonra para Teu nome. Oh! Ajuda-me a dar exemplo do 

modo correto; que eu nunca seja repreendido por vício ou tente a Deus, e 

assim prove quão belos são os caminhos de Cristo. 

4. Leia Provérbios 22.7 – O autor traz à tona que hoje, apesar da abolição da 

escravatura, as pessoas tornam-se escravas devido o mal-uso do dinheiro. 

Tomar dinheiro emprestado pode levar a dívidas que farão da pessoa escrava 

do seu credor. 

Salomão diz que “o rico domina sobre o pobre”. Isso não é nenhum 

segredo. Quando os pobres tentam se organizar para se antepor à arrogância 

e à cobiça dos ricos, normalmente são sufocados pela força comprada a altos 

custos e forjada por meio de influência e cumplicidade entre pares.  

O escritor tem um modo de escravidão bem mais específico, pois se 

refere não a quem é subjugado por exércitos ou tribunais, mas pelo dinheiro 

que se “toma emprestado”. a escravidão financeira de que o escritor fala 

funciona assim: “Quem toma emprestado é escravo de quem empresta”. No 

passado isso ocorria, em suas últimas instâncias, de modo bastante literal.  

https://youtu.be/QdRtmQ5n280
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Quando um devedor não conseguia saldar sua dívida, ele e sua família 

eram tomados como escravos pelo credor, devendo eles trabalhar até que a 

dívida fosse integralmente quitada. Porém, mesmo hoje, quando não há mais 

escravidão, o homem que se torna devedor, seja de uma pessoa ou de uma 

empresa, acaba entregue às mãos do credor. As multas e as altas taxas de 

juros, especialmente bancários, dilapidam todos os bens de um homem caso 

ele não possa quitar seus débitos. 

 

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

1) Muito cuidado com os gastos que você faz. 

2) Não compre o que não pode pagar. 

3) Utilize seu recurso de uma maneira que glorifique a Deus. 

6. Pedidos de oração – Somália 

 

ORE 

Hoje faz 72 anos da fundação e independência da República da 

Somália. Ore por paz e sabedoria aos governantes para conter a onda de 

violência promovida por grupos extremistas como o Al-Shabaab. 


