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Comentários iniciais: 

 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

Is 55.2a 

Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho 

naquilo que não pode satisfazer? 

 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

1 Crônicas 29.10-14; 1Timóteo 6.8-10 

 

1 Crônicas 29.10-14 

10 Por isso Davi louvou ao SENHOR na presença de toda a congregação; e disse 

Davi: Bendito és tu, SENHOR Deus de Israel, nosso pai, de eternidade em 

eternidade. 

 

 

11 Tua é, SENHOR, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade; 

porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra; teu é, SENHOR, o reino, e tu te 

exaltaste por cabeça sobre todos. 

 

 

12 E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há 

força e poder; e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. 

 

 

13 Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória. 

 

 

14 Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer 

voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu to 

damos. 

 

 

1Timóteo 6.8-10 

8 Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 
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9 Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas 

concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 

 

 

10 Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça 

alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 
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