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NÃO DESPREZE O POBRE 

Provérbios 22.22-23 

 

1. Leitura inicial: Salmo 19. 1 

2. Cântico: Isaías 53 

IBSPLAY: https://youtu.be/3r8nDANGumM 

3. Confissão/Gratidão – Meu querido Senhor, eu posso apenas dizer que Tu 

sabes que eu não anseio por nada, senão Tu mesmo, nada, a não ser 

santidade, nada a não ser união com a Tua vontade. Tu me concedeste esses 

desejos, e só Tu podes dar-me o que é desejado. A minha alma anseia por 

comunhão com o Senhor, por mortificação da corrupção que habita dentro de 

mim, especialmente o orgulho espiritual. 

4. Leia Provérbios 22.22-23 – Não roube o pobre, porque é pobre, nem 

oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e 

tirará a vida daqueles que os exploram. Provérbios 22:22,23 NAA 

Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do 

necessitado no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles; pagará na 

mesma medida a todos que os exploram. Provérbios 22:22,23 NVT 

Não explores o pobre pelo facto de não ter defesa, nem oprimas os que vivem 

aflitos. Porque o Senhor é a favor deles e perante a justiça defenderá a sua 

causa, e a quem lhes rouba a vida será tirada a vida! Provérbios 22:22-23  

Temos visto que diversos provérbios falam de uma lei de semeadura, ou 

seja, que o homem colhe o que planta, sofrendo as consequências pelo que 

faz. Mas nestes versos há uma pequena diferença, vemos uma consequência 

que vem diretamente de Deus, não como uma causa natural dos fatos, mas 

como uma intervenção direta de Deus em providenciar o castigo sobre os que 

estão praticando o mal. 

https://youtu.be/3r8nDANGumM


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 

 

Esses versos ordenam que ninguém roube o pobre, nem se aproveite de 

pessoas necessitadas no tribunal, tirando proveito da sua falta de condições de 

se defender. 

Atitudes assim podem ser vistas regularmente. Pessoas que se 

aproveitam da ignorância e da simplicidade de pessoas desfavorecidas. Alguns 

exemplos: vendedores que cobram valores exorbitantes em seus produtos ou 

serviços, negociantes mentirosos, trapaceiros que roubam dados para fazer 

compras e negócios em nome dos outros, poderosos que pagam suborno para 

terem julgamento a seu favor etc. 

O mais belo do texto é que o grande defensor dos desfavorecidos é o 

próprio Deus. O Senhor se encarrega de julgar esses opressores e 

exploradores. Ele é o seu defensor. Ele não deixará que se passe esse tipo de 

coisa impunimente. O Senhor é justo em seu julgamento. No texto é dito 

literalmente que o Senhor “rouba a vida de quem os rouba”. Há uma espécie de 

sentença de morte pronunciada aqui. No estudo dessa semana de Provérbios 

22.16 vimos as histórias de vários homens ricos que terminaram mal a vida. 

Testemunhamos constantemente histórias de pessoas que buscaram viver às 

custas da exploração de outros e terminam a vida de maneira miserável. O 

próprio Senhor se encarrega de trazer o julgamento para aqueles que roubam 

e exploram os necessitados. Ainda que não vejamos o julgamento de todos, 

podemos confiar que no tribunal de Deus não há esquecimento, nem 

impunidade. Na verdade, todos estamos sujeitos ao tribunal divino e ninguém 

escapará do seu justo julgamento. A única esperança é para aqueles que 

depositam sua fé em Cristo, recebendo a sua justiça e seu perdão (“Quem nele 

crê não é condenado; mas o que não crê já está condenado, porque não crê no 

nome do unigênito Filho de Deus” João 3:18). 

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

1. Você abusa e oprime os necessitados? Isso pode acontecer numa 

relação de patrão/empregado, por exemplo. Não oprima e explore os 

pobres e desfavorecidos, pois Deus é seu defensor. 
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2. Você acha que parece valer à pena ser explorador e se aproveitar dos 

outros? Aos seus olhos, parece não haver justiça? Tenha certeza de que 

Deus é justo e nada fica impune diante de seu julgamento. 

3. Você é pobre e necessitado e se sente explorado? Não desanime, nem 

tenha rancor no coração, pois Deus é o seu protetor. 

4. Independente da situação financeira ou classe social, creia somente em 

Cristo para ser perdoado por Deus e livre da condenação eterna. 

6. Pedidos de oração – Quirguistão 

ORE  

Interceda pelos cristãos que são perseguidos pela família, comunidade e 

autoridades. Peça que o Senhor dê um novo lar, supra todas as necessidades 

deles e os torne mensageiros do evangelho. 


