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DEPRAVAÇÃO TOTAL 

Provérbios 12. 10 

 
1. Leitura: Salmo 106.1 

2. Cântico: Nosso Deus é soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

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. 10 – Este Provérbio faz um interessante contraste entre 

as ações dos justos e dos ímpios. Por parte dos justos, descreve o cuidado que 

o justo tem até com seus animais; porém, sobre o ímpio, é dito que o seu 

coração é cruel. 

Sobre o justo, podemos ver que até os pequenos atos que pratica são 

feitos de maneira correta diante de Deus. O justo deve entender que Deus é o 

criador de todas as coisas e que deve guardar, cultivar, proteger e fazer bom 

uso da criação (Gênesis 2.15). Cuidar da criação de Deus é entender a posição 

em que fomos criados, de dominar sobre as coisas criadas por sermos à 

imagem de Deus (Gênesis 1.26-27). 

Agir assim é bem diferente de como algumas pessoas enxergam o 

relacionamento com os animais nos tempos atuais. Muitos, influenciados por 

ideias não-bíblicas de mundo, estão inclinados a ver os animais como de 

mesmo valor, ou até mais valor, que os seres humanos. Como Gênesis 1.26-

27 deixa claro, fomos criados à imagem de Deus, diferente dos animais. Então, 

este texto de Provérbios não está ensinando a tratar os animais como gente, 

mas a cuidar deles como parte da boa criação de Deus. O contraste com o 

ímpio é feito de maneira genérica: “o coração dos ímpios é cruel”. Interessante 

pensar que Salomão poderia ter dito algo como “mas os ímpios não cuidam 

bem dos animais”; contudo, não foi o que ele fez. Ele preferiu ir mais profundo 

e mostrar que todo o coração do pecador é mau. Ao dizer o coração, ele quis 

mostrar que a totalidade do coração do homem não convertido está corrompido. 

https://youtu.be/Newz1WBov9g
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Todos os seres humanos são pecadores e totalmente caídos, mas, por diversos 

motivos, não são tão maus quanto poderiam ser. (Se quiser aprofundar um 

pouco mais, vá no material do culto doméstico de 02/11/2020, sobre a 

depravação total). Os justos não são aqueles que conseguem se esforçar a 

ponto de obedecer e se tornar justo, mas são aqueles foram justificados pela 

fé em Cristo (Romanos 5.1-2).  

O texto de Provérbios faz a comparação entre a situação dos corações 

dos justos e ímpios usando as pequenas atitudes como referência. Para tornar 

mais claro este ponto, podemos ver o que a versão NVI traz como tradução da 

segunda parte do versículo: “mas até os atos mais bondosos dos ímpios são 

cruéis”. É como se Salomão estivesse dizendo que os atos pequenos e 

cotidianos dos justos, como cuidar de animais (lembremos que esta era a tarefa 

de grande parte dos trabalhadores daquela época), honravam a Deus por 

refletir a sua vontade, mas os atos dos ímpios (entenda como todos os demais 

pecadores não convertidos), até mesmo os menores, são contaminados com a 

maldade do pecado. 

5. Aplicação:  

a) Peça a Deus para enxergar seus pecados, a encher seu coração de 

arrependimento e receber o perdão gracioso de Deus; 

b) Aja, na dependência do Espírito, em todos os atos de sua vida, do 

menor até o maior, da maneira que agrada a Deus, de forma que 

tudo que você fizer glorifique a Deus. 

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – BRASIL 

A irmã Rute Maria pede oração pela filha Karin, que está com depressão, 

o que tem abalado o seu casamento. Ela também pede por cura para a irmã Rita, 

que está com câncer e depressão severa. 


