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O HONESTO SERÁ POUPADO 

Provérbios 11.8 

 
1. Leitura: Salmos 75. 1 

2. Cântico: Reina em mim 

IBSPLAY: https://youtu.be/_ypHYwIIvbc 

3. Confissão/Gratidão – Confesse seus pecados ao Senhor, e agradeça pelo 

perdão, graça e misericórdia em sua vida. 

4. Leia Provérbios 11.8 – “Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois 

aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7”. Este princípio 

inspirado por Deus e escrito através da pena de Paulo aos Gálatas é facilmente 

observado no livro de provérbios. Aquele que vive de forma reta, será abençoado 

por Deus, já aquele que opta por um caminho pecaminoso, trará desgraça e juízo 

para si. No versículo de hoje mais uma vez podemos aprender através deste 

contraste, da distinção entre o sábio e o tolo. O justo é livre da angústia 

(dificuldade/aflição/problema), já o perverso é alvo da dificuldade da qual o justo 

foi liberto.  

Para o justo, o texto traz esperança, para o ímpio, condenação.  

É muito importante termos uma visão bíblia acerca do sofrimento na vida do 

crente. A bíblia não diz que o justo não terá aflições, aliás, Jesus Cristo afirmou 

exatamente o contrário: “...no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu 

venci o mundo” (João 16:33). Infelizmente, uma teologia que rejeita o sofrimento, 

não é algo incomum. Muitos grupos ditos evangélicos ensinam que vida Cristã e 

o sofrimento não podem andar juntos, o que além de ser uma distorção bíblica, 

acrescenta mais peso e sofrimento aos seus ouvintes. Jesus, nosso Senhor e 

Salvador, criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, sofreu enquanto esteve 

entre nós, por que achamos que estamos isentos disso? O sofrimento, muitas 

vezes é permitido por Deus, como parte de um processo em que Ele mesmo 

molda nosso caráter a imagem de Seu filho, Cristo Jesus (Romanos 8:28-29).  

https://youtu.be/_ypHYwIIvbc
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Logo, ao olharmos para textos como este, não podemos afirmar que o 

justo não passará por angústia, e sim, que o justo pode ter a esperança certa é 

definitiva que o sofrimento não é um lapso do cuidado de Deus, não é algo fora 

dos planos santos e perfeitos dEle. A angústia um dia terá fim, quer seja ainda 

como peregrinos neste mundo, ou quando nosso redentor voltar e nos 

transformar para uma vida eterna juntamente com Ele, sem lágrimas e dor. 

Quanto ao perverso, o alerta é claro. Nada fica impune diante de Deus, 

aquilo que ele semear, certamente colherá.  

 

5. Aplicação:  

a. Descanse na esperança que o sofrimento é passageiro. 

Este texto nos traz esperança para enfrentarmos dias difíceis, assim como os 

dias atuais. O justo será livre da angústia, esta é uma verdade inegável da 

palavra de Deus. Tenha fé meu irmão, tenha fé minha irmã. Viva de acordo com 

os princípios santos da palavra do nosso Deus, não desanime, permaneça 

firme, mesmo em meio as tempestades desta vida. O sofrimento possui um 

limite para crente, confie na sabedoria de Deus e tenha esperança que Ele no 

devido tempo trará o livramento.  

 

b. Descanse na esperança que o sofrimento é proveitoso. 

Este texto nos traz esperança à medida que entendemos que o sofrimento para 

o crente, mesmo que difícil, sempre será proveitoso. Esta verdade é clara em 

Romanos 8:28. Deus faz todas as coisas (quer sejam boas ou ruins), 

cooperarem para o bem daqueles que o amam. O bem no texto, e sermos 

moldados ao caráter de Cristo. Não há bem maior do que este, sermos iguais 

ao nosso Salvador. Precisamos aprender a confiar nos propósitos e na 

soberania do nosso Deus, mesmo em meio ao sofrimento. 

 

c. Avalie se o seu sofrimento não é consequência do seu pecado. 

Vimos que Deus pode muitas vezes, usar o sofrimento como meio de 

crescimento e amadurecimento de seus filhos. Porém, o sofrimento pode sim 

ser decorrente de nossas decisões e escolhas, bem como de fruto do nosso 



IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

pecado. Avalie se o seu sofrimento atual, não é decorrente de uma postura, 

escolha ou decisão tomada sem buscar a sabedoria do alto, ou ainda 

consequência de seus próprios pecados. Confesse, arrependa-se, abandone 

seu pecado, e busque a sabedoria do alto. Conte com a misericórdia de Deus, 

e com isso, encha novamente seu coração da bendita esperança que temos em 

nosso Senhor. 

 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – UGANDA 

Yusuf, de 41 anos, aceitou Jesus como salvador após ouvir sobre o 

evangelho através de um pastor na aldeia onde mora. Alguns dias depois, ele foi 

atacado por homens em casa e faleceu. Ore pelos filhos do cristão, para que 

Deus os conforte. 


