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Comentários iniciais: 

 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

Pv 15.16 

Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há 

inquietação. 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

Provérbios 28.1-10 

1 OS ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los; mas os justos são ousados 

como um leão. 

 

 

2 Pela transgressão da terra muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente 

e entendido a sua continuidade será prolongada. 

 

 

3 O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que causa a 

falta de alimento. 

 

 

4 Os que deixam a lei louvam o ímpio; porém os que guardam a lei contendem com 

eles. 

 

 

5 Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao SENHOR 

entendem tudo. 

 

 

6 Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos 

ainda que seja rico. 

 

 

7 O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha a 

seu pai. 
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8 O que aumenta os seus bens com usura e ganância ajunta-os para o que se 

compadece do pobre. 

 

 

9 O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 

 

 

10 O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua 

cova; mas os bons herdarão o bem. 
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