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NÃO CORRA ATRÁS DO VENTO 

Provérbios 23. 4-5 

 

1. Leitura inicial: Salmo 31. 1-3 

2. Cântico: Emanuel  

IBSPLAY: https://youtu.be/BD6W1pricbo 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 23. 4-5 – É justamente o descontentamento que impulsiona 

a ambição desmedida, aquela para a qual nada é suficiente e sempre é preciso 

mais. Para evitar os arroubos causados por essa impressão tola de que nada é 

o bastante, Salomão chama seu leitor ao “bom senso”, dizendo: “Não esgote 

suas forças tentando ficar rico”. 

Deve-se notar que ele não diz que as riquezas são inerentemente 

ruins, mas sim sua busca desesperada que leva o homem até o esgotamento. 

Não é preciso explicar muito tal problema, especialmente em nossos dias, já 

que vemos muitas pessoas inverterem suas prioridades a ponto de considerar 

o trabalho e os bens superiores a valores reais e permanentes como Deus, 

família, moral e honra. Sua busca é por felicidade, pois julgam que o dinheiro 

pode comprá-la de muitos modos. E mesmo quando alcançam seus objetivos 

primários, não ficam contentes e querem mais, sempre mais, até que a busca 

por riquezas deixa de ser um meio e se torna um fim em si mesma. 

A ironia é que essa é uma batalha perdida, não porque não se possam 

alcançar os bens, mas porque nem sempre é possível mantê-los e porque a 

felicidade que se deseja comprar não está à venda. Por essas razões, o 

escritor avisa que “as riquezas desaparecem assim que você as contempla”. 

Literalmente, ele descreve uma situação em que o “olhar voa” até as riquezas, 

as quais, ironicamente, “criam asas e voam como águias pelo céu”. Com isso, 

ele pode querer mostrar tanto a possibilidade de as circunstâncias mudarem 
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rapidamente na vida, como a ideia de que a segurança, a paz e a alegria que 

se desejam comprar a preço de ouro fogem ao domínio mesmo das pessoas 

mais ricas. O que fazer então? Ser infeliz? Conformar-se com a miséria? Não! 

A resposta é buscá-las nos lugares certos e dar prioridade aos valores reais. 

Nesse sentido, Jesus Cristo deve vir em primeiro lugar para qualquer pessoa 

que almeje ser sábia. Caso contrário, tudo que lhe restará será o 

descontentamento. 

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

a) Aplique a verdade que está em Mateus 6.33.  Possuímos sim muitas 

necessidades, mas elas sempre estão sendo supridas por Deus. 

b) Creia na soberana provisão do Senhor. O salmista ao escrever “o 

Senhor é o meu pastor e nada me faltará” (Salmo 23.1), nos traz a 

afirmação que Deus, somente Ele, supre tudo que necessitamos nessa 

vida, por isso creia nessa soberana provisão. 

c) Não corra, de forma incansável, atrás de riquezas. A Palavra de 

Deus nos instruí a acumular tesouros nos céus (Mt 6.20), além disso diz 

que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males (1 Tm 6.10). Por isso, 

nossa maior riqueza não está aqui nessa terra, mas sim com o nosso 

Senhor, que está nos céus. Lembrando que onde hoje estamos, 

vivemos, é passageiro, mas nossa eternidade está no Senhor. Por isso, 

acume tesouros nos céus.   

 

6. Pedidos de oração – Colômbia 

ORE  

Há 212 anos, a Colômbia proclamava a independência da Espanha. Ore 

para que os conflitos armados sejam interrompidos e que os cidadãos tenham 

vida em abundância, debaixo do cuidado do Senhor. 


