
ÁREAS PARA VIGIAR

De casa em casa

Medite. Compartilhe. Pratique.

28/11 a 4/12

Como vimos na semana passada, os princípios e as promessas 
de Deus andam juntos. Quando praticamos os princípios 
da palavra de Deus, as promessas de Deus se realizam em 
nossa vida (Mt 6.33). Veremos a seguir seis princípios que não 
devemos violar.

1. NÃO DEVEMOS CONFIAR NOS BENS MATERIAIS 
(Provérbios 11.28; 1 Timóteo 6.7-10 e 17-19)

 A nossa confiança está depositada no amor constante de Deus 
por nós ou na instabilidade dos bens materiais? Sutilmente, 
nosso coração pode se desviar da confiança no Senhor para a 
confiança nos nossos bens. 

2. NÃO DEVEMOS SER PREGUIÇOSOS 
(Provérbios 6.6; 10.4)

O irmão que é preguiçoso em trabalhar empobrece porque 
Deus não abençoa as suas finanças, mas aquele que é diligente 
no trabalho Deus o abençoa e ele prospera.

3. NÃO DEVEMOS VIVER DESORDENADAMENTE 
(2 Tessalonicenses 3.10-12)

Paulo reprova severamente aqueles que não querem trabalhar 
e se aproveitam da bondade dos irmãos. Quem assim vive, vive 
desordenadamente. Por isso precisa de ordem em sua vida. 

4. NÃO DEVEMOS SER AVARENTOS E DESONESTOS 
(Efésios 5.5; Hebreus 13.5-6; Tiago 5.1-6)

Deus condena aqueles que são avarentos e desonestos. Há 
uma sentença bem explícita para este pecado: “Sabei, pois isto: 
nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, 
tem herança no reino de Cristo e de Deus” (Efésios 5.5). 

5. NÃO DEVEMOS ESTAR DESCONTENTES COM O QUE TEMOS 
(Filipenses 4.11-12; 1 Timóteo 6.6-10)

Paulo diz que tendo sustento e com que nos vestir estejamos 
contentes (1 Timóteo 6.8). Por isso, devemos lutar contra a 
maré deste mundo que quer nos desviar pelo seu consumismo 
e provocar em nós descontentamento com o que temos e 
deixamos de ter. 

6. NÃO DEVEMOS DESONRAR O SENHOR NOS DÍZIMOS E NAS 
OFERTAS 
(Provérbios 3.9-10; Malaquias 3.8-10)

Devemos honrar ao Senhor trazendo o que lhe pertence: os 
dízimos e as ofertas (veremos mais adiante). Em Provérbios diz: 
“Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda 
a tua renda”. E em Malaquias confirma: “Trazei todos os dízimos 
à casa do tesouro”.
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