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A FIRMEZA DOS JUSTOS 

Provérbios 10.25 

 
1. Leitura: Salmos 52.9 

2. Cântico: Amigo de Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/hIrw_wRXAfk 

3. Confissão/Gratidão – Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 10.25 – A imagem desse versículo nos remete à parábola 

contada por Jesus em Mateus 7.24-27. Na ocasião, Jesus usa a situação de 

chuva e permanência para comparar a prática ou não de suas palavras.  

Aqueles que ouvem e cumprem as palavras de Jesus são comparados 

aos que construíram sobre a rocha e permaneceram. E o contrário é falado dos 

que ouvem e não as praticam. 

Na passagem de Provérbios que estamos meditando a comparação é 

diferente, mas a cena criada pela passagem é a mesma. 

O que acontece ao ímpio? 

A primeira imagem: pense numa pessoa em uma casa de paredes fracas 

e sem alicerces. Esta pessoa é o ímpio, ou seja, aquele que vive em seu 

pecado, longe de Deus. Esse é o estado de todos sem Cristo (Romanos 3.23). 

Vem então uma grande chuva que derruba toda a casa e juntamente com isso 

este homem mau é destruído. Quando a chuva passa, não tem mais a casa, 

nem o seu morador. Mais uma vez o Provérbio aponta para o fato que Deus 

está vendo os pecados dos homens e não vai deixar de providenciar o seu 

julgamento. Ninguém deve imaginar que fará o que quiser sem prestar contas 

a Deus. 

O que acontece ao justo? 

https://youtu.be/hIrw_wRXAfk
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O contraste é claro: enquanto o ímpio não permanece, semelhante a 

uma casa derrubada pela tempestade, o justo, aquele que já foi perdoado e 

aceito como filho de Deus em Jesus, permanece para sempre. 

Podem vir as tempestades das provações, tribulações, dificuldades, 

dúvidas, perseguições ou quaisquer outra, que permaneceremos. Esta firmeza 

não está em nós mesmos, mas em Deus, que nos sustenta, nos protege e nos 

dá força para perseverarmos (Salmo 28.7, Romanos 8.31-39, Coríntios 10.13). 

O justo nunca será abalado, ele permanece para sempre. O Senhor é quem 

garante. Podemos descansar nos braços daquele que está no controle de tudo 

e cuida de nós. 

5. Aplicação:  

a. Como você está vivendo, como quem não vai prestar contas a ninguém? 

Saiba que todos prestarão contas a Deus e receberão o justo juízo. E aqui 

as melhores obras não poderão comprar o perdão. 

b. Se você é justo, ou seja, perdoado em Jesus, um filho de Deus, saiba que 

nem as maiores dificuldades devem nos desanimar ou nos desesperar, 

porque é Deus que está conosco, nos sustentando e protegendo; 

c. Alegre-se com a certeza que viverá para sempre com seu salvador. 

 

6. Intercessão: 

Santo és tu, Senhor Todo-Poderoso, que era e que é, e que há de vir. 

Concede-nos força e convicção para te adorar com nossas ações, bem como 

com os nossos lábios, para que em toda oportunidade possamos glorificar o teu 

nome: mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

7. Ore por missões – BRASIL 

A irmã Cleide, do Paraná, pede orações pois faz tratamento contra 

depressão e passa por altos e baixos emocionais. Além disso, ela pede também 

pelo marido e filho, para que eles se convertam. 


