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A HONRA DO JUSTO 

Provérbios 11. 10-11 

 
1. Leitura: Salmo 89.1 

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 11.10-11 – “No bem dos justos exulta a cidade; e perecendo 

os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas 

pela boca dos perversos é derrubada.” Estes são dos provérbios que o sábio 

observa como as coisas acontecem no mundo real e as coloca de maneira 

resumida para que aprendamos e sejamos sábios em nossas ações. 

Os dois versículos em questão mostram como os justos abençoam o 

lugar onde estão (v. 11) e o fazem de tal maneira que as pessoas daquele local 

reconhecem e se alegram com a prosperidade deles (v. 10). O texto traz 

expressões que demonstram manifestação de alegria intensa para com os 

justos. O contraste do texto é apresentado com a desgraça trazida pelos 

perversos à comunidade (v. 11) e como o povo se alegra com a morte deles 

(v.10). Pensando em termos de comunidade, este texto apresenta duas cenas 

verdadeiras na história de muitos povos. Aqueles que tiveram governantes 

cruéis e opressores, deram gritos de vitória ao verem seus algozes morrendo.  

Outros se alegraram grandemente na vitória de seus líderes quando se 

apresentaram justos e abençoadores. Pensando de maneira individual, nem 

sempre teremos reconhecimento público por atos corretos, justos e bondosos, 

ainda mais quando formos identificados com Cristo (“Se o mundo vos odeia, 

sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. João 15:18). Mas 

permanece a verdade de que as ações realizadas pelos justos abençoam a 

https://youtu.be/S1xihinmikM
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/15/18+
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comunidade em que estão e acabarão por ser reconhecidas pelas pessoas, 

ainda que tardiamente. 

Somos chamados a sermos sal e luz onde estivermos (Mateus 5.13-16), 

trazendo bênçãos à comunidade onde estamos inseridos. Não devemos agir 

esperando aplausos e reconhecimento, mas devemos deixar isso nas mãos de 

Deus. A honra do justo deve estar em glorificar a Deus em tudo que fizer, o que 

também abençoará as pessoas ao seu redor. 

Fomos feitos para as boas obras (Efésios 2.10) e quando realizamos 

estas obras na dependência do Espírito Santo, para glória de Deus, estaremos 

trazendo bênçãos para as pessoas. Se você é justo, ou seja, perdoado em 

Jesus, você é um filho de Deus, por isso suas boas ações não são feitas para 

conquistar o favor de Deus, pois você já é aceito por Deus em Cristo. De outra 

forma, não deve fazer as boas obras esperando recompensas de homens, pois 

agradar a Deus é muito melhor que qualquer coisa que os homens podem 

oferecer. 

 
5. Aplicação:  

a) Você tem vivido como um justo e assim abençoado as pessoas ao seu 

redor? 

b) Alegre-se com a expectativa de que está vivendo de forma a honrar o seu 

Senhor e assim ser bênção na vida dos outros. 

 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – COREIA DO NORTE 

Hoje, a Coreia do Norte celebra o maior feriado do país, o Dia do Sol, que 

marca o nascimento do fundador Kim Il-Sung, avô do atual líder Kim Jong-un. 

Clame para que os norte-coreanos sejam alcançados pelo amor de Deus. 


