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Verso Áureo 
“E ouvi uma voz do 
céu, que me dizia: 

escreve, Bem-
aventurados os 

mortos que, desde 
agora, morrem no 
Senhor. Sim, diz o 
Espírito, para que 

descansem dos seus 
trabalhos, e as suas 

obras os sigam”. 
(Apocalipse 14:13) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
 
Todos nós gostamos de receber presentes. Quem não gosta de receber umas roupas 
novas, sapatos novos, morar numa casa nova ou dirigir um carro novo? Quando as 
coisas que recebemos são novas, nós cuidamos sempre delas e não apreciamos que 
outras pessoas as usem ou mesmo toquem nelas. 
Quando ela deixam de ser novas, paramos de nos importar tanto com elas e não 
lhes damos muita atenção. Porque é que isso acontece?  
 
 

APROXIMAR: 
 
Deus deu-nos muitas coisas boas nesta vida. Ele ensina-nos a cuidar bem de cada 
uma delas. Essas coisas foram-nos dadas para nos manter vivos e fazer-nos felizes. 
Quando tomamos bem conta delas, somos felizes e abençoados. A natureza que nos 
cerca, mostra-nos a que ponto é importante manter um relacionamento uns com os 
outros, de dar sempre, para receber melhor de volta. 
 
 

OBSERVAR: 
Nesta passagem, o autor revela-nos que é necessário tomar conta cuidadosamente 
de tudo o que possuímos. É da nossa responsabilidade guardar aquilo que Deus 
nos deu, pois somos os mordomos da sua criação e dos bens que ele nos deus 
como bênçãos nesta vida. 

 
1. Ovelhas e Bovinos: 

O autor mostra-nos que é necessário tomar conta de todos os bens que nós temos. 
O seu argumento é o seguinte: a riqueza não é permanente. Esta não dura 
eternamente. Até as nações não irão durar eternamente, sem falar das coisas que 
nós possuímos! 

 
2. Erva e Palha: 

De seguida, o autor atrai a nossa atenção para o facto de que quando cortamos um 
fardo de palha nos montes, a nova erva começa de novo a crescer. Ela não para de 
crescer e de se renovar, dando-nos sempre aquilo que necessitamos. 

 
3. Vestes e Terras: 

Um outro ponto é sublinhado pelo autor com a lã das ovelhas. Esta permite-nos 
fabricara as vestes que ajudarão a nossa família a manter-se quente durante o 
inverno. Mas, também, ao vendermos as cabras, o que nos dá a possibilidade de 
comprar mais terras com o rendimento ganho assim. As ovelhas e as cabras são as 
riquezas que se renovam continuamente. 

 
4. O Leite: 

Uma outra fonte de riqueza são as cabras que sobram, pois elas podem dar-nos o 
leite que nos alimenta e á nossa família, e mesmo os empregados que trabalham 
duro para fazer viver o mundo inteiro. 

 

 

ADERIR:  
 

Êxodo 20:17 -   
“Procura conhecer o 

estado das tuas 
ovelhas, põe o teu 

coração sobre o gado.  
Porque as riquezas 

não duram para 
sempre; e duraria a 

coroa de geração em 
geração?” 
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A. Nos versos 23 e 24, lemos que fazemos bem em cuidar dos bens que estão ao 
nosso cuidado, pios não são uma riqueza inesgotável. Tudo nesta vida termina 
um dia. Tudo terá um fim. É necessário conhecer o valor daquilo que nós 
temos, e devemos cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu sob a forma de 
bênçãos materiais. 

a.  Como é que cuida de tudo aquilo que Deus lhe deu? 
 

B. No verso 25, lemos que quando cortamos a palha nos campos, pouco tempo 
depois, a nova erva aparece e cresce, de maneira que no futuro teremos mais 
para alimentar o nosso lar. Deus mostra-nos que as bênçãos se renovam cada 
manhã, cada dia da nossa vida. Ele tem sempre mais para nos oferecer.  

a. Tem sido reconhecido pelas bênçãos que Deus renova sempre na 
sua vida? 

 
C. No verso 26, lemos que podemos dar bom uso aos recursos provenientes 

daquilo que nós temos. Se temos sabedoria, e sabemos gerir os ativos que 
temos em nossa posse, grandes coisas podem ser realizadas. No caso deste 
provérbio, nós vemos que as vestes podem ser fabricadas a partir da lã das 
ovelhas, e vender cabras para obter algum dinheiro, a fim de adquirir novas 
terras. 

a. Como é que tem gerido as bênçãos que Deus lhe deu? 
 

D. No verso 27, lemos que existe sempre um bom proveito e ganho nas coisas 
que possuímos. As cabras podem ser mesmo domesticadas para darem leite e 
lã, que alimenta e aquece as famílias. Os recurso de que dispomos são uma 
bênção para nós e a nossa família, assim como para aqueles que trabalham 
connosco.  

a. Como é que tem tratado aqueles que estudam consigo, ou que 
trabalham consigo? 
 

b. Partilha algumas das bênçãos de Deus com aqueles que estão à sua 
volta? 

 
 

ORAR:   
 

Senhor, peço que me transformes diariamente a fim de que possa ser mais 
responsável e prudente com tudo aquilo que me tens dado. Possa eu ser sábio, ao 
fazer bom uso das bênçãos que recebo, ao cuidar delas, ao multiplica-las para meu 
benefício e aquele dos que estão à minha volta. Ajuda-me a compreender que ao 
tomar conta daquilo que tenho e das pessoas que estão ao meu redor, eu serei o 
mais beneficiado, pois tudo aquilo que nós damos, regressa para nós de uma 
forma maravilhosa, multiplicado por cem.  Amém.  
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