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O DESTINO DOS MAUS 

Provérbios 14.19 

 
1. Leitura: Salmo 16. 1-2 

2. Cântico: Antífona 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

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 14.19 – A perversidade do ser humano é surpreendente. O 

ímpio causa muito dano com suas mentiras, às vezes resultando na morte de 

justos, ao mesmo tempo em que cresce em poder e riqueza. A humanidade 

caída tem um prazer horrível em seus pecados, preferindo o mal ao bem. A 

corrupção de nossa espécie se mostra nas perseguições dos homens de Deus 

e ainda mais nos sofrimentos de Cristo. Jesus sentiu toda a força do injusto ódio 

humano, e sua cruz deve nos humilhar com sua declaração do quanto a 

humanidade se tornou má..  

Contudo, o SENHOR não deixa passar nada, e Ele recompensa os 

homens justificados por Cristo. Ele honra e promove os homens de coração 

transformado e Ele humilha os homens ímpios. Ele exalta os homens justos, para 

que os ímpios abandonem o mau caminho ou então sejam condenados. 

Os homens frequentemente raciocinam que não vale a pena ser bons, 

pois os homens perversos parecem bem sucedidos (Ml 3:14-15, Sl 52). Esta 

maneira de pensar é perigosa e errada (Pv 24:19-20; Sl 37:1-40; 73:1-28). A 

sabedoria olha para além das aparências temporárias e mede o sucesso por 

regras mais abrangentes e resultados permanentes. Embora os ímpios possam 

parecer ser bem-sucedidos e prosperar, o Senhor os arrancará deste mundo 

como ervas daninhas. Contudo, o justo florescerá na presença de seu Deus. O 

juízo de Deus sobre os ímpios leva o justo a adorar. Há uma recompensa para 

os justos, com frequência ainda neste mundo, e sempre naquele por vir (Sl 58:1-

11; 49:14; Ml 4:1-3; ICo 6:2). Vale relembrar que este provérbio não é uma regra 

https://youtu.be/yEmPxAF6uZo


IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

2 

universal, mas certamente o será mais tarde. Como saber que Deus punirá o 

ímpio nos encoraja a confiar em sua bondade agora? 

Diante disso, o provérbio de hoje é bem claro e aponta para a realidade 

de que os homens “maus se inclinarão diante dos homens de bem”. A ideia 

presente é que o mal, por mais que permaneça atuando durante algum tempo e 

promovendo uma sensação de benefício, no final das contas será julgado, 

vencido e somente o bem prevalecerá. Ou seja, o bem é sempre reconhecido e 

validado no final. Isso porque, por mais que os homens maus se sustentem, por 

algum tempo, através do mal que fazem, eles inevitavelmente terão que 

reconhecer os frutos do bem.  

Portanto, a ideia é de que, o mal nunca deixará um bom legado além da 

destruição, assim, até os piores opositores e perseguidores terão de reconhecer 

o valor do bem, e reconhecê-lo publicamente – Como em um tribunal público, 

“na porta do justo”.  

Adentrando de forma maneira mais profunda, se o ímpio se dobra diante 

da porta do justo, o significado seria de que, ele chega a implorar pela ajuda 

daquele a quem antes, em outro momento, desprezou e perseguiu.   

O fato é que Deus quer garantir aos homens sábios, que o temem, que, 

mesmo que a justiça humana atrase, Deus conhece tudo e reservou um tempo 

para fazer o mal cair sobre os maus. Assim, que os bons perseverem em fazer 

o bem, esperando em Deus o reconhecimento e o consolo. 
 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

1. Pratique o bem e promova a justiça. Por mais que os maus pareçam 

prevalecer por algum tempo, não será assim para sempre. Deus haverá de 

cobrar e estabelecer sua bondade justa sobre toda sua criação.  

2. Não busque coisas boas por meio das práticas más – desonestas ou 

ímpias. Por mais que os resultados pareçam vir rapidamente, as consequências 

também virão de uma só vez.  

3. Espere em Deus, a justiça perfeita e o bem supremo, não busque satisfação 

pela prática do mal.  
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6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – BUTÃO 

Sarita* foi atingida na cabeça por uma pedra quando estava indo para 

uma reunião de oração. Ore pela cura dela e para que os responsáveis sejam 

punidos, se arrependam e passem a seguir a Jesus. 


