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O CUSTO DA INJUSTIÇA 

Provérbios 12.28 

 
1. Leitura: Salmo 1. 1-6 

2. Cântico: Firmeza – 366 Cc 

IBSPLAY: https://youtu.be/nsrfCIIFyAc 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 12.28 – A imagem de dois caminhos que dão em lugares 

diferentes parece ser o que está no cerne do texto. Apesar do versículo falar 

explicitamente de apenas um caminho, aquele que leva à vida, percebe-se haver 

um outro caminho, que levará à morte. 

Segundo o Dicionário Strong, a palavra vereda, quando usada em sentido 

figurado, descreve o caminho de uma pessoa ou o curso da vida, também 

significando as características de um estilo de vida, seja bom ou mal. No caso, 

o caminho desejado é aquele que é trilhado na justiça. A palavra justiça reflete 

as ações que Deus possui e que Ele espera que o homem faça, em reflexo ao 

seu caráter. 

Podemos dizer, então, que o caminho de justiça é aquele que andamos 

segundo a vontade de Deus. Esta vontade de Deus é a que Ele já revelou. São 

seus mandamentos. A sua lei moral que reflete seu caráter justo e santo. A 

vontade de Deus não é algo inalcançável, que precisamos descobrir de maneira 

mística, pelo contrário, ela já foi revelada a nós através das Escrituras Sagradas.  

Isso deve nos levar a pensar que precisamos conhecer mais e mais de 

Deus em Sua Palavra para assim andarmos no caminho de justiça. O quanto 

você tem buscado conhecer Deus e sua vontade através da leitura, estudo e 

meditação das Escrituras? 

Quanto ao destino, ou “ponto final”, do caminho de justiça, o versículo diz 

que é a vida e não a morte.  

Em que sentido o caminho da justiça leva à vida? 

De uma maneira mais imediata, andar segundo os mandamentos de Deus 

nos protege e nos preserva de uma série de problemas na nossa vida. 

Obediência a Deus traz frutos concretos e reais para a vida do crente, 

https://youtu.be/nsrfCIIFyAc
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abençoando e até mesmo prolongando a sua vida (Provérbios 9.11; 13.14; 

14.27; 22.4 etc.). 

Olhando para mais adiante na Bíblia, podemos ver o quanto a verdadeira 

vida tem um aspecto mais profundo e eterno. Jesus disse “eu vim para que elas 

tenham vida e a tenham em abundância” (João 10.10b), “eu sou o pão da vida” 

(João 6.48), “vocês não querem vir a mim para ter vida” (João 5.40). O Apóstolo 

João explica que “Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus 

não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de 

Deus para que saibam que têm a vida eterna” (1 João 5.12-13). 

Este e outros texto do Novo Testamento lançam luz para que possamos 

entender que a verdadeira vida é a vida eterna obtida por Cristo e apropriada 

pela fé, sem mérito algum. Neste sentido o caminho de justiça não é aquele 

alcançado pelo esforço próprio, antes aquele recebido pela fé: “Pois o que diz a 

Escritura? Ela diz: ‘Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça’” 

(Romanos 4.3). 

Ainda que possamos desfrutar de uma vida de paz e colher bons frutos 

nesta vida por meio de viver segundo a vontade revelada de Deus, a verdadeira 

vida é desfrutada em Jesus Cristo e será vivida plenamente em novos céus e 

nova terra (2 Pedro 3.13). 

Enquanto o caminho de justiça leva à vida, trilhar os caminhos fora da 

justiça leva à morte. O fim do caminho da injustiça, aquele trilhado pelas obras, 

pelo esforço humano, por fazer cada um conforme deseja, é a morte, pois o 

salário do pecado é a morte (Romanos 6.23) e digno de morte são os que 

praticam as coisas que Deus detesta (Romanos 1.32). 

Andemos no caminho de justiça que leva à vida! 

 

5. Aplicação:  

a) O quanto você tem buscado conhecer Deus e sua vontade através 

da leitura, estudo e meditação das Escrituras? Como você pode 

tomar atitudes concretas para valorizar e ler mais a Bíblia? 

b) Você entende que por meio de seu próprio esforço e religiosidade 

não pode achar o verdadeiro caminho de vida? Somente por Cristo 

podemos alcançar a vida eterna: “para que todo o que nele [Jesus 

Cristo] crê tenha a vida eterna” (João 3.15). 
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6. Intercessão: Ore por missões – EGITO 

Interceda por Marian, de 19 anos, que foi agredida enquanto voltava para 

casa após um culto. Um homem tentou assediá-la e, ao se defender dele, ele a 

atacou e a agrediu no rosto. Ore por cura e renovo. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

16º Dia – ARGÉLIA 

Desde 2006, há uma lei no país que obriga as igrejas a terem uma 

permissão do governo antes de usarem um local para encontros religiosos. 

Porém, essa autorização só é obrigatória para locais de culto não muçulmanos. 

Quando os líderes cristãos buscam o documento para ficarem de acordo com as 

normas do Estado, recebem a notícia de que a comissão responsável por 

gerenciar os pedidos não está operando e até agora nenhuma igreja conseguiu 

a autorização. Por isso, muitos líderes cristãos passaram a alugar prédios e 

informar depois o propósito de se tornar uma igreja. Mas esse tipo de ação tem 

colaborado para a invasão desses locais e prisão de membros e líderes que 

protestam contra as ações das autoridades. Outro ponto é que o proselitismo 

feito por não muçulmanos é um crime no país. Além de uma multa, os acusados 

de compartilhar a fé cristã podem pegar até cinco anos de prisão. Essas ações 

governamentais argelinas têm violado os direitos humanos que os cidadãos têm 

de escolher livremente uma religião ou crença. Os dados da Lista Mundial da 

Perseguição 2021 apontam a Argélia como um dos países com maior número 

de detenções de cristãos, com 97 cristãos presos entre 1 de outubro de 2019 e 

30 de setembro de 2020. 

ORE pelos cristãos presos na Argélia porque decidiram compartilhar 

Jesus e resistiram durante o fechamento de igrejas. Que todos sejam fortalecidos 

e uma luz de Cristo dentro das prisões. 


