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SANTA SEGURANÇA 

Provérbios 10.30 

 
1. Leitura: Salmos 30.12 

2. Cântico: Meu respirar 

IBSPLAY: https://youtu.be/urO7d6R-DfU 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados 

perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

4. Leia Provérbios 10.30 – Ao longo de todo esse capítulo, Salomão separa e 

define dois personagens: o justo, que foi justificado pelo sangue derramado no 

madeiro e o tolo ou injusto aquele por quem Jesus não morreu.  

Claramente, o verso 10, mais uma vez, expõe esses dois personagens, 

mas poderíamos dizer que são dois cenários ou mesmo dois comportamentos. 

Não há dúvida, irmãos, que o Senhor escolheu alguns para compor o seu povo 

santo e separado. Quando lemos que o justo jamais será abalado percebemos 

que esse verso aponta para a glória vindoura, demonstra uma forte confiança na 

sobrevivência definitiva dos justos, ao passo que promove o juízo final dos 

ímpios. Em nossa experiência limitada aqui nesse plano podemos até verificar o 

ímpio com sucesso, posses e poder, mas isso será arruinado com o mero passar 

do tempo. Deus, através de Salomão, nos convida a elevar o nível da nossa 

compreensão e olhar para o futuro advindo do Senhor e dos Seus propósitos 

para o Seu povo santo e não para o agora, o imediato.  

Olhar somente para o hoje é simplesmente reduzir a um recorte temporal 

tudo o que Deus planejou para a imensidão do futuro ao lado dEle na eternidade. 

Não devemos nos limitar em avaliar o que Deus planejou e irá cumprir por um 

mero espaço e tempo. O verso nos garante que os eleitos do Senhor jamais 

serão abalados, há um lugar onde não haverá mais os efeitos da queda, esse 

lugar já foi preparado pelo Senhor e em nada contribuímos para estarmos 

garantidos nele.  

https://youtu.be/urO7d6R-DfU
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Em contrapartida, nesse mesmo tempo, na eternidade, os ímpios, os 

perversos não habitarão a terra assim diz a parte final do verso 10. A condenação 

definitiva para os que estão fora do Senhor há se cumprir nesse tempo. Louvado 

Seja o Senhor por não permitir que obra humana nenhuma seja capaz de 

contribuir para a salvação, pois se assim fosse ninguém herdaria a eternidade 

com o Senhor. A segurança falada nesse verso só pode ser garantida e mantida 

pelo Todo Poderoso Senhor.  

5. Aplicação:  

- A segurança que Deus garante transcende os limites temporais e terrenos. 

- Ore a Deus para que lhe conceda o entendimento sobre essa segurança. 

6. Intercessão: 

Deus, rogamos pela sua misericórdia sobre o mundo e em nosso país, 

pedimos com singeleza de coração que este momento seja abreviado e tão cedo 

possamos nos reunir com os irmãos para celebramos juntos, cantarmos e 

aprender da sua palavra. Amém! 

7. Ore por missões – MALÁSIA 

Interceda pelas igrejas na Malásia, que estão em uma segunda onda de 

confinamento. O bloqueio tem afetado a renda dos líderes, refletindo também no 

ministério. Clame para que a situação se normalize e os cristãos continuem a 

crescer. 


