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ONIPRESENÇA 

Provérbios 15.3 

 
1. Leitura: Salmo 145. 1-3 

2. Cântico: Deus somente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/2WUzUHU776I 

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 15.3 – Este Provérbio destaca a onipresença de Deus e as 

consequências dessa verdade. É dito que o os olhos do Senhor estão em toda 

parte, ou seja, não existe nenhum lugar onde o Senhor está ausente ou que Ele 

não esteja vendo o que está acontecendo. 

O texto também reforça o fato de que Deus está vendo as atitudes e 

pensamentos tantos dos maus quanto dos bons. Isto mostra como Deus não só 

vê, mas também cobrará dos homens por suas atitudes. Há um paralelo entre 

as duas frases, mostrando que Deus vê a atitude de todos, recompensando os 

bons e punindo os maus. 

Podemos encontrar argumento semelhante na primeira carta de Pedro. 

Chamando o povo de Deus a ter uma vida santa, Pedro utiliza o Salmo 34 e diz: 

“Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão 

abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que 

praticam o mal.” (1 Pedro 3:12). Portanto, este provérbio deve nos estimular à 

santidade. Ao saber que Deus está presente em todo lugar, vê todas as coisas 

e que todos prestarão contas a Deus, devemos ser levados a viver uma vida que 

agrada a Deus e não viver de qualquer maneira. 

Como vimos, quando meditamos no Provérbio 13.21, os justos serão 

recompensados com o bem, ou seja, receberão bênçãos. Assim encontramos 

esperança de que vale à pena servir e obedecer a Deus, ainda que, por pouco 

tempo, pareça que os maus estão se dando melhor.  

https://youtu.be/2WUzUHU776I
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Do ponto de vista do julgamento final, quando todos prestarão contas a 

Deus, os maus são os pecadores que não creram em Cristo e perecerão 

eternamente em seus pecados. Os bons são os filhos justificados de Deus, que 

recebem o perdão, a salvação (Efésios 2.8) e toda “sorte de bênçãos espirituais” 

em Cristo Jesus (Efésios 1.3).  

Nossa esperança de salvação não deve estar fundamentada em nossa 

capacidade de realizar boas ações para compensar os erros, mas no fato de que 

Jesus levou sobre si os nossos pecados, morreu para pagar a pena por eles e 

ressuscitou. Recebemos libertação da condenação que recai sobre todos os 

homens somente pela fé em Jesus Cristo. Por isso, a nossa obediência deve ser 

fruto de um coração transformado e grato que deseja agradar o nosso salvador. 

E você, já pensou que vai prestar contas de tudo diante daquele que está 

em todos os lugares, contemplando maus e bons?  

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

• Você é consciente de que prestará contas de tudo a Deus? Acha que 

passará pelo justo julgamento com suas próprias obras? Este é o caminho 

da perdição, pois ninguém pode se justificar diante de Deus com suas 

obras. 

• Você já creu, se arrependeu e colocou toda a sua confiança de salvação 

em Jesus Cristo? Este é o único caminho de perdão e salvação. 

• O que você tem feito escondido dos outros (pai, mãe, esposo ou esposa, 

professores, chefe etc.)? Pode até esconder das pessoas, mas nada 

passa despercebido aos olhos do Senhor. Precisamos de arrependimento 

nessas atitudes, buscando uma vida de santificação; 

• Não fiquem frustrado ao ver homens maus agindo. Lembre-se que Deus 

está contemplando tudo e que todos serão julgados. 

Ore por missões – VIETNÂ 

Ore pelos filhos de Foom*, uma viúva cristã no Vietnã. Ela foi atropelada 

por uma moto e precisou passar por cirurgia. Por causa de sua condição, ela se 

preocupa com as necessidades das crianças. 


