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A VAZIA ESPERANÇA DOS PERVERSOS 

Provérbios 11.7 

 
1. Leitura: Salmos 67. 3-5 

2. Cântico: Calmo, sereno e tranquilo 

IBSPLAY: https://youtu.be/Eb64_VHT1dg 

3. Confissão/Gratidão – Santo Deus, nos corrija em amor. Nos corrija para 

andarmos em conformidade contigo e para testemunharmos o teu reino. Nos 

abençoe a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 

4. Leia Provérbios 11.7 – Na década de 80 o poeta Gonzaga Júnior mais 

conhecido como  Gonzaguinha num trecho de uma música  de sua autoria 

diz "A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo é uma gota um 

alento que não dá um segundo, há quem fale que é um divino mistério 

profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor" 

Podemos observar num relance várias indagações sobre o que é a 

vida. Para aqueles que acreditam no existencialismo de Sartre pensa que:  

"Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que 

fizeram de nós”, ou ainda; 

"O importante não é o que fazemos de nós, mas o que nós fazemos 

daquilo que fazem de nós." JEAN PAUL SARTRE (1905-1980). 

O ponto de Sartre é que na verdade a existência humana resume-se 

apenas a matéria e não há a necessidade de nenhuma determinação Divina 

a qual define e delimita o destino humano! 

Portanto, para esse personagem classificado como perverso no 

Versículo 7, o existencialismo De Sartre lhe cai muito bem, pois podemos 

ver na Escritura o mesmo desdém dos perversos em Isaías 22.13, é muito 

comum   atribuir esse dito aos filósofos Gregos, mas a mesma está sendo 

proferida em meados de 701 a.C por pagãos e pelos que zombam de Deus 

até o dia de hoje. 

A música ainda nos fala: "Somos nós que fazemos a vida como der, 

quiser ou puder! Sempre desejada pôr mais que esteja errada, ninguém quer 

https://youtu.be/Eb64_VHT1dg
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a morte só saúde e sorte" 

Mas, no texto analisado a morte é uma certeza que o homem tem, mas 

como Provérbios é também um livro de contrastes entre personagens e 

estilos de vida e de caráter nos diz também em 14.32 que pela malícia o 

perverso é derrubado, mas o justo, ainda morrendo tem esperança! E 

porquê? 

O Salmo 146 apresentando a fraqueza humana frente a fidelidade de 

Deus faz diversas afirmativas tais como:  fazer justiça aos oprimidos, saciar 

a fome, libertar os encarcerados, guardar o peregrino (sua igreja em 

peregrinação até o Novo Céu e Nova Terra) amparar o órfão e a viúva ( com 

sua graça comum provedora), porém, transtorna o caminho dos ímpios. 

 

5. Aplicação:  

a. Em que temos depositado nossa esperança nas questões do dia-a-dia? 

Lembre-se da parábola de Lucas 12.20 a esperança daquele rico estava na sua 

capacidade de projetos, ideias, expansão agrícola e finanças e prazeres 

transitórios como os pagãos citados anteriormente.  Sua esperança dissipou-se 

como orienta-nos 1 Pe 1.24 

b. Portanto, não sejamos existencialista muito menos autonomistas, mas 

sejamos totalmente dependentes do Soberano Criador que frustra 

repentinamente as expectativas das pessoas, sem sequer pedir permissão, dar 

qualquer explicação ou até mesmo satisfação! Porque Ele faz tudo mediante o 

seu sábio conselho e para o louvor de sua glória. 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – LÍBIA 

Ore pela família de Mário*, que é cristão há alguns anos e há pouco tempo 

a esposa passou a seguir Jesus também. Peça para que a família experimente 

o amor de Deus e seja guardada da perseguição na cidade onde mora. 


