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A COROA DOS JUSTOS 

Provérbios 10. 6-7 
 

1. Leitura: Salmos 105. 1 - 4 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para 

a nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 10. 6-7 – Não há prejuízos em temer e amar a Deus. Esta 

é a tônica do livro de provérbios: Tema ao Senhor, obedeça a Sua palavra, e 

você será abençoado e protegido. Da mesma forma, não temer e amar a Deus, 

certamente trará prejuízos para quem assim o fizer.  

  Este contraste tão evidente no livro de provérbios é mais uma vez 

percebido no texto de nossa devocional de hoje. No versículo 6 vemos que o 

justo é coberto de bênçãos, em algumas versões, temos a figura de uma coroa. 

A coroa nos traz a ideia de algo evidente, de destaque. Um justo é reconhecido, 

percebido, notado pelo seu proceder e pelo cuidado de Deus em sua vida. Deus 

está com o justo, o abençoa e isso é claramente observável. Este conceito está 

ligado também ao versículo 7, ao associar o justo a uma boa reputação, uma 

boa lembrança, ou seja, o justo deixa um legado como evidência do cuidado de 

Deus.  

  Aquele que teme ao Senhor, e permite que Sua sabedoria o conduza, 

será cercado de bênçãos, cuidado este não somente a ele, mas aqueles que o 

cercam e também a futuras gerações. O lado negativo deste texto, demonstra 

de igual modo, que a maldade marca o ímpio, assim como o cuidado de Deus 

marca o justo. Em algumas versões o texto fala que na boa do ímpio mora a 

violência. No versículo 7, o ímpio não possui um legado, não abençoa as 

gerações seguintes.  

  Tudo que ele constrói é temporário, para deleite próprio, numa busca 

sem fim por satisfação que não o leva a lugar nenhum. Ao contrário do justo,  
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ele não deixa um legado, uma continuidade de bênçãos, seu nome morre com 

ele em desgraça e podridão. Um proceder fiel evidencia a providência de Deus 

e protege nossa reputação para honra e glória do próprio Deus. 

5. Aplicação:  

a. Como temos sido marcados? 

  O cristão, não pode ser reconhecido pelo pecado. Fomos libertos da 

ação e controle do pecado em nossas vidas. Conforme Efésios 2, por meio da 

fé em Cristo, dada a cada um de nós de forma gratuita, somos agora chamados 

para andar em boas obras, obras que Ele mesmo preparou para cada um nós. 

Desta maneira, o pecado não é mais uma marca, e sim a graça fica evidente 

em nossas vidas. Tudo que fazemos agora, a forma que procedemos, como 

nos portamos, tudo deve refletir o que Cristo fez por nós. Como temos sido 

conhecidos? Pelo nosso pecado, ou pela graça redentora de Cristo? Como 

justos, nossa vida é reconhecida e marcada pelo cuidado de nosso Deus?  

b. Como anda nosso testemunho? 

  No texto de hoje vimos que o justo deixa uma boa reputação. Como 

somos conhecidos pelo mundo? Somos conhecidos por nossa integridade e 

honra? Um proceder fiel e justo é um testemunho vivo do evangelho, que pode 

impactar por gerações. Viva hoje o evangelho genuíno, ame a Deus, conduza 

sua vida nos caminhos do Senhor, certamente isso será um testemunho 

precioso que poderá despertar o interesse de muitos ao verdadeiro evangelho, 

mesmo depois que concluirmos nossa jornada neste mundo. 

 

6. Intercessão: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – BRASIL  

Hoje é dia do Primeiro Culto Protestante no Brasil e Dia do Missionário 

Evangélico. Agradeça a Deus pelos missionários que trouxeram o evangelho ao 

país e realizaram o primeiro culto protestante aqui. 


