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A JUSTIÇA QUE FALHA 

Provérbios 13.23 

 
1. Leitura: Salmo 99. 1-5 

2. Cântico: Perdão e graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/O6_dcurBpFE 

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 13.23 – Existe pobreza que não é resultado de indolência, 

mas de injustiça. Sem fazer menção direta do SENHOR, o provérbio ensina que 

Deus proveu a terra e seu povo de tal maneira que há alimento em abundância 

para o pobre diligente, mas por vezes os tiranos dissipam os alimentos e os 

pobres por meio de injustiça. 

Há pessoas honradas que lutam com grande empenho e trabalham com 

grande esforço, mas não usufruem o resultado de seu trabalho em virtude do 

sistema perverso e injusto que assalta o seu direito.  

A afirmação inicial desse versículo é que “a terra virgem dos pobres dá 

mantimento em abundância. O termo hebraico indica que essa terra virgem na 

verdade é um campo não cultivado. Estou certo de que os pobres em questão 

trabalham arduamente a fim de juntar alimentos para o ano sabático respingando 

nos campos de outros (cf. Êx 23.11) ou colhendo a produção escassa de sua 

própria plantação.  

Segundo a lei de Moisés, os donos de terra podiam trabalhar o campo 

durante seis anos, mas no sétimo ano, seria um ano sabático, ou seja, “a terra 

descansaria”. Porém tudo que ela produzisse serviria para o sustento dos pobres 

e o sobejo serviria para alimentar os animais do campo. A lei do ano sabático 

preserva a propriedade que Deus tinha da terra. E ao mesmo tempo é a 

demonstração do cuidado do Deus Criador para com a sua criação (Mt 10.29). 

Infelizmente essa lei não era observada em Israel (cf. Lv 26.34,35,43; 2Cr 36.21; 
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Ne 10.31[32]). De qualquer modo o texto nos afirma que até mesmo o campo 

não arado rende alimentos em abundância. O problema do pobre não é a criação 

de Deus, mas a injustiça.  

Na segunda parte desse texto, somos informados que a falta de alimento 

para os pobres diligentes se deve a tirania (falta de justiça), e não ao meio 

ambiente. Certa feita, Jesus afirmou que os pobres sempre estariam entre nós 

(Mt 26.11), isto se deve a prática dos tiranos que roubam o alimento abundante 

que deveria sustentar os desvalidos.   

5. Aplicação:  

a) Onde a injustiça prevalece, a pobreza se faz presente.  

b) Nossa terra produz mantimento com abundância, mas o injusto sistema 

tributário dissipa o fruto do nosso trabalho. O brasileiro trabalha em média 

cinco meses para pagar impostos ao governo.  

c) Uma vez que a injustiça é uma realidade presente, a retribuição perfeita 

se dará num futuro que transcende a morte.  

d) A pobreza não é fruto da falta do cuidado de Deus, mas da prática da 

injustiça por parte de homens gananciosos.  

e) Não explore a vulnerabilidade dos pobres. 

 

6. Intercessão: Ore por missões – INTERNACIONAL 

Hoje, a Portas Abertas Internacional celebra 66 anos. Agradeça a Deus 

pelo ministério criado pelo Irmão André e peça para que os nossos irmãos 

perseguidos em todo o mundo continuem a ser alcançados. 


