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A CASA DO JUSTO 

Provérbios 12. 7 

 
1. Leitura: Salmo 130. 1-4 

2. Cântico: Em espírito, em verdade 

IBSPLAY: https://youtu.be/b9MwavlB1ak 

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 12. 7 – Os perversos, não poucas vezes, tornam-se fortes e 

poderosos na terra. Adquirem riquezas ilícitas, exploram os pobres; torcem as 

leis e violam o direito dos inocentes. Entretanto, o triunfo deles é breve. Eles 

podem ser exaltados por algum tempo, mas logo serão derrubados. Os 

perversos pensam que seu dinheiro e seu prestígio político podem lhe dar 

segurança. Constroem para si um “castelo de areia” que será derrubado com a 

chegada da tempestade. Mesmo que os perversos escapem da justiça dos 

homens, eles não escaparão do juízo de Deus. Por outro lado, os justos edificam 

a sua vida sobre a rocha que não se abala, as tempestades não conseguem 

derrubá-los, a chuva pode cair em seu telhado, os ventos bater em sua parede 

e os rios podem se lançar sobre seu alicerce, mas ele permanecerá 

inabalavelmente de pé. A firmeza do perverso é aparente e os seus dias estão 

contados, mas a estabilidade do justo é real.  A casa dos perversos pode ser 

exuberante por algum tempo, mas perecerá eternamente, enquanto a casa do 

justo permanecerá para sempre.  

5. Aplicação:  

• Os perversos estão com os seus dias contados. Deus julgará os 

perversos que tramam para enganar suas vítimas (v.5) e que criam uma 

teia de palavras para emboscá-las (v.6).  

• A casa do justo permanece firme. Isto indica que a geração do justo será 

abençoada. Vejamos o exemplo de Jonathan Edwards: muitos dos seus 

descendentes foram pessoas destacadas, 1 vice-presidente dos Estados 

https://youtu.be/b9MwavlB1ak
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Unidos, 3 senadores, 14 reitores de universidades, 100 professores, 100 

pastores, missionários e professores de teologia, 75 oficiais do Exército e 

da Marinha, mais de 100 advogados e juízes, além de 60 médicos e 

muitos que ocuparam cargos de alto escalão na sociedade.   

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – ETIÓPIA 

Clame por Haman* e família, que foram atacados por vizinhos que não 

aceitam a conversão da família. A multidão destruiu a plantação, levou o gado e 

ameaçou os cristãos. Peça para que o Senhor os proteja. 


