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SEJA ÍNTEGRO 

Provérbios 22.16 

 

1. Leitura inicial: Salmo 13. 5-6 

2. Cântico: Início de culto 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão – Ordene neste dia todas as minhas comunicações de 

acordo com a Tua sabedoria, e ao ganho do bem comum. Não permita que eu 

não seja beneficiado ou feito útil. Que eu possa falar cada palavra como se 

fosse a minha última palavra, e andar cada passo como o meu último. Se a 

minha vida findar hoje, que este seja o meu melhor dia. 

4. Leia Provérbios 22.16 – Em 1923, um grupo dos financistas mais bem 

sucedidos do mundo se reuniu no Edgewater Beach Hotel, em Chicago. 

Coletivamente, esses magnatas controlavam mais riqueza do que havia no 

Tesouro dos Estados Unidos. Passados vinte anos, a situação mudou para boa 

parte deles. Charles Schwab, presidente das maiores siderúrgicas da época, 

viveu seus últimos cinco anos com dinheiro emprestado e morreu sem um 

tostão. Arthur Cutten, o maior especulador do ramo do trigo, morreu 

falido. Richard Whitney, presidente do New York Stock Exchange, cumpriu 

pena em Sing Sing. Jesse Livermore, o maior negociante de Wall Street, Leon 

Fraser, presidente do Bank of International Settlement, e Ivar Krueger, cabeça 

do maior monopólio do mundo, cometeram suicídio. Todos esses homens 

sabiam como ganhar dinheiro, mas nenhum deles sabia viver. De fato, dinheiro 

não garante a felicidade. 

Salomão teve muita gente rica em sua corte e, provavelmente, 

conhecia a fonte de renda da maioria deles, isto é, se eram ganhos honestos 

ou frutos de procedimentos abusivos. Ainda assim, esse provérbio não ensina 

que todo rico um dia ficará pobre. A lição não é exatamente monetária, mas 

jurídica, já que Deus intervém como juiz da humanidade. Sendo assim, o 

escritor se refere primeiro àquele que “oprime o pobre para enriquecer-se”. 

Trata-se tanto de pessoas que se valem de expedientes desonestos como de 
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ações típicas daqueles que, por ter dinheiro, ditam regras injustas que 

exploram pessoas que dependem deles — algo que a Bíblia terminantemente 

proíbe. 

Em segundo lugar, ele se refere a “quem faz cortesia ao rico”. Isso não 

significa apenas cumprimentar pessoas abastadas, mas viver para andar em 

seu meio, mesmo que para isso seja preciso agir mal. Também significa que 

tais pessoas aprovam as práticas erradas de homens ricos para viverem 

acercados deles. 

Seja como for, essas pessoas, que valorizam mais o dinheiro, o 

prestígio e o status social, “com certeza passarão necessidade”. Pois tais 

pessoas não são integras. A integridade é o alicerce de nosso caráter e de 

todas as outras virtudes. A integridade é o alicerce sobre o qual são edificados 

o caráter e uma vida semelhante à de Cristo. Se houver rachaduras nesse 

alicerce, ele não sustentará o peso de outros atributos cristãos que terão de ser 

edificados sobre ele. Integridade não é apenas fazer o que é legalmente 

correto, mas o que é moral ou cristão. A integridade toma decisões com base 

nas implicações eternas. A integridade é revelar toda a verdade e nada mais 

que a verdade. A integridade não apresenta álibis ou desculpas. A integridade 

é o cumprimento de nossos convênios e de nossos compromissos, mesmo nos 

momentos inconvenientes. A integridade não é governada pela presença de 

outros. Ela tem uma motivação interna, e não externa. 

Portanto, quando buscamos enriquecer oprimindo o pobre ou dando 

presente aos ricos, deixamos de sermos íntegros, buscando somente nosso 

próprio interesse. 

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

a) Seja integro, independente das circunstâncias. Não a venda por 

qualquer valor, status ou fama, pois nada vale mais do que ser alguém 

integro. 
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b) Não enriqueça de forma ilícita. Tanto o oprimir o pobre ou buscar se 

beneficiar por estar no meio dos ricos possui uma motivação idolatra ao 

dinheiro, portanto, isso é pecado. Tome cuidado! 

c) Nosso caráter cristão é reforçado na integridade. 

6. Pedidos de oração – Sudão 

ORE  

Ore para que os cristãos atacados no país sejam curados e restaurados 

pelo Senhor. Peça que permaneçam firmes em Jesus e vivam como 

embaixadores do Reino de Deus.  


