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JUSTO OU ÍMPIO? 

Provérbios 11. 31 

 
1. Leitura: Salmos 29.1-2 

2. Cântico: Tua graça me basta 

IBSPLAY: https://youtu.be/tHO716kwq4I 

3. Confissão/Gratidão – Perdoa-me por nossas falhas e ajuda-me a andar em 

tuas veredas. Te agradecemos pelo pão de cada dia e por todos os livramentos 

dados por tua poderosa mão. 

4. Leia Provérbios 11.31 – O versículo 31 do capítulo 11 fecha uma série de 

comparações entre o justo e o ímpio, contrastando o caráter de forma muito 

didática. Porém este versículo traz alguns desafios em sua interpretação.  

Precisamos entender a expressão “punido na terra”, em outras versões, “recebe 

o que merece na terra”. 

A ideia aqui expressa que o justo não está isento de correção, como 

consequência de suas ações e escolhas, porém está “punição” faz parte do 

tratamento de Deus para sua vida. Este tratamento será sempre terno, 

misericordioso e bondoso para seus filhos. Mas não é assim com o ímpio. Não 

existe este cuidado, para o ímpio resta apenas a condenação, quer seja neste 

mundo, ou a partir da ótica da condenação eterna. 

Somos exortados neste texto que a entender que não estamos isentos da 

punição/disciplina quando merecida ou ainda quando esta faz parte dos planos 

de Deus para nossa vida. Da mesma forma, aprendemos que é certo que ímpio 

não escapará da condenação. 

Outra forma de entender esse texto está em 1 Pedro 4.17-18. Nesses 

versos, ele está falando a respeito de nossos sofrimentos que nos assemelham 

ao Senhor, nosso Salvador. O sofrimento por amor a Cristo não deve ser 

estranho a nós, ao contrário, tal sofrimento comprova que nossa vida e 

esperança estão depositadas totalmente n’Ele e seremos glorificados assim 

como ele foi, em nossa morte ou em sua segunda vinda. 

https://youtu.be/tHO716kwq4I
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Além disso, Pedro aponta para a disciplina da vida do cristão. alertando 

seus ouvintes e a nós que existem um tipo de sofrimento decorrente de nossas 

ações, ações estas que são tratadas pelo próprio Deus por meio da disciplina. 

5. Aplicação:  

• Procure viver fielmente, mas esteja preparado para ser corrigido por um 

Pai Justo, Santo, que requer um proceder justo e santo de seus filhos. 

• Procure viver fielmente, mas esteja preparado para ser corrigido por um 

Pai Justo, Santo, que requer um proceder justo e santo de seus filhos. 

• Se sofremos por amor a Cristo, assim como lemos em 1 Pedro, que o 

nosso coração se encha de alegria, assim como os apóstolos em Atos 

capítulo 5, que em meio a açoites, se acharam alegres por terem sido 

achados dignos de sofrer por Cristo. 

• Discipline seu(s) filho(s) sempre que necessário. A disciplina, quando 

aplicada de forma correta, glorifica a Deus e testemunha, também, de 

seu amor e cuidado para conosco. Por isso, não deixe de disciplinar 

seu(s) filho(s), pois uma criança sem disciplina, não possui um pai que 

realmente o ama. 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – IRÃ 

Devido à pandemia da COVID-19, uma série de benefícios para a 

população foi adiada, afetando também os cristãos mais vulneráveis. Clame para 

que não aconteçam novos adiamentos e toda a população receba os recursos. 


