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ENTRE O BEM E A IRA 

Provérbios 11. 23 

 
1. Leitura: Salmo 138. 1-2 

2. Cântico: Grande é o Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/oiibssAdirY 

3. Confissão/Gratidão – Peça perdão por seus pecados, confesse suas 

iniquidades diante de Deus. Agradeça o pão de cada dia e pelas misericórdias 

do Senhor que se renovam a cada dia. 

4. Leia Provérbios 11.23 – O versículo de hoje, aponta para realidade a ser 

aguardada de dois pontos de vistas totalmente opostos. Para o justo: esperança, 

confiança que a retribuição de uma vida justa e fiel a Deus é certa. Para o ímpio, 

este texto aponta para a triste realidade da condenação, de que nenhum pecado 

ficará sem a devida retribuição. Mais uma vez somos lembrados a refletir sobre 

o destino do justo e o destino do ímpio. Uma disposição moral para o bem, trará 

frutos positivos, bênçãos e recompensas aqui e no porvir (Romanos 2:10). Já 

uma disposição moral para o mal, trará consigo a certeza de uma recompensa 

trágica, juízo e condenações aqui e também no porvir (Romanos 2:8-9). Não há 

benefício na maldade, não há esperança nem proveito na iniquidade. Mesmo 

que muitas vezes o proceder injusto aparente ser o caminho mais fácil e 

vantajoso, tudo não passa de engano e desilusão. Esta comparação pode ser 

vista deste modo mais abrangente, sob a ótica do destino final reservado a justos 

e ímpios, mas também pode ser aplicado a cada uma de nossas escolhas. O 

crente constantemente está diante de escolhas, decisões que por vezes, podem 

ou não nos levar ao pecado. Logo este texto também serve de alerta para o justo 

em sua caminhada, como um princípio orientador de nossas escolhas. Ainda 

como efeito do pecado que ainda não foi totalmente eliminado de nossas vidas 

(mas certamente será na glorificação), caminhamos entre o bem e a ira, melhor 

dizendo, colhemos resultados diante de nossas escolhas. Se escolhemos a 

justiça, podemos esperar o bem. Se escolhemos o mal, de igual modo, podemos 

e devemos esperar consequências. Importante ressaltar que, conforme 

https://youtu.be/oiibssAdirY
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Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. 

Nossos pecados do passado, presente e futuro, foram pagos por Cristo na cruz, 

logo, Deus por conta de sua Justiça, não pode mais nos condenar, pois Cristo já 

pagou nossa dívida. Agora, como filhos de Deus, estamos debaixo de sua 

misericordiosa disciplina. O pecado sempre traz consequências, com as quais 

temos que lidar, pois é desta forma que Deus molda nosso caráter e nos santifica 

a cada instante. Que nossas escolhas e decisões sejam pautadas e orientadas 

pelo temor à Deus e pela sabedoria que advém da palavra dEle. Desta feita, 

desfrutaremos, ainda como peregrinos neste mundo, o bem reservado aos justos 

de coração. 

5. Aplicação:  

• Escolhas sábias 

Em nosso dia a dia sempre estamos diante de escolhas. Existem escolhas 

neutras, aquelas decisões diárias que fazemos de forma normal e corriqueira. 

Porém, muitas vezes, estamos diante de decisões que envolvem nossa fé, os 

princípios da palavra de Deus, a quebra ou não de um mandamento do Senhor. 

A escolha de fazer o bem ou de fazer o mal. Como crentes, precisamos de 

sabedoria e discernimento nas escolhas que fazemos e também precisamos ter 

consciência que toda decisão trará seus frutos ou consequências. Devemos 

esperar frutos compatíveis com o nosso proceder. Avalie suas escolhas e reflita 

quais resultados foram colhidos de cada uma delas. 

• Esperança futura 

Como peregrinos neste mundo, a caminho da cidade celestial, assim 

como o Cristão em o Peregrino de John Bunyan, estamos numa jornada de 

escolhas que muitas vezes nos levam a momentos de sofrimento e disciplina do 

Senhor. Porém precisamos ser lembrados das promessas de nosso Deus. O 

texto de hoje nos enche de esperança, de que no devido tempo, teremos a 

recompensa destinada aqueles que perseveraram e se mantiveram fies, mesmo 

em meio a lutas e provações. Que o seu coração se encha desta esperança e 

não desanime, pois é certo que teremos parte na herança garantida por Cristo 

na cruz. 
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6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – INDONÉSIA 

Hoje é o último dia do Ramadã. Interceda para que o Espírito Santo tenha 

agido, durante esse período, na vida daqueles que não conhecem Cristo. Ore 

pelos cristãos secretos na Indonésia, para que tenham se mantido firmes na fé. 


