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GUARDADOS NA JUSTIÇA 

Provérbios 14.32 

 
1. Leitura: Salmo 117. 1-2 

2. Cântico: Segurança 375 CC 

IBSPLAY: https://youtu.be/zGaLHZr0BM0 

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 14.32 – O homem rebelde, não tem nenhuma segurança no 

porvir. Toda a perspectiva do ímpio encontra-se aqui e agora. Essa falta de 

esperança no futuro e falta de confiança em Deus dá ao insensato uma sensação 

de tranquilidade. Entretanto, essa mesma falta de esperança faz da morte um 

transtorno perturbador. A vida “tranquila” não fica mais tão tranquila diante da 

realidade da morte. Assim, o melhor modo de cultivar a incredulidade é viver 

cada momento sem considerar o futuro, pois na medida em que estamos 

conscientes da certeza da morte tendemos a ficar mais pensativos quanto ao 

modo em que vivemos a nossa vida. Contudo, quando chega a calamidade, pois 

a morte é inevitável, “os ímpios serão derrubados”.  

Vale a pena destacar, que o provérbio não se limita a falar da realidade 

do incrédulo. A seguir, temos um consolo real nas verdades de que para os 

servos de Deus a esperança é outra. Pela fé, não encontramos Deus como um 

juiz, mas como um Pai Amoroso. O refúgio que temos diante da morte é a certeza 

da vida em nosso Salvador.  

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

 

1) Reflita onde você tem posto a sua confiança, nos seus méritos e no seu modo 

de viver ou na certeza da vida em Cristo. 

2) Busque alinhar seu coração com a verdade de que Cristo nos sustenta e nos 

guarda e é a certeza do porvir. 

https://youtu.be/zGaLHZr0BM0
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3) Pare de viver de si para si mesmo ou em torno de sua própria agenda. Gaste 

seu tempo e disposição em prol do reino. 

 

Ore por missões – COLÔMBIA 

Ore para que os conflitos cessem no país e haja paz. Peça que as 

autoridades tenham temor do Senhor e compromisso com a população de 

governar de maneira justa e que beneficie os mais necessitados. 

 


