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BUSQUE UM VIVER JUSTO 

Provérbios 15.29 

 
1. Leitura: Isaías 12.4 

2. Cântico: 398 CC – Sou Feliz 

IBSPLAY: https://youtu.be/QTAqGfLnuiY 

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 15.29 – Deus mantem distância dos ímpios, aproximando-

se deles vez por outra apenas para punir ou fazer justiça. No entanto, o Senhor 

tem prazer de estar perto dos justos. As orações destes são sempre bem-vindas. 

Deus se aborrece dos ímpios, pois são aqueles que estão na contramão 

da vontade d´Ele. Os ímpios desafiam ao Senhor na sua maneira de viver, 

portanto, Deus se afasta deles. Eles negam ao Senhor com suas vidas e 

palavras, assim, Deus não tem nenhuma comunhão com eles, não os ouve 

quando clamam, nem os ajuda. Os ímpios são aqueles que negam ao Senhor 

no seu coração dia após dia e serão, portanto, banidos de sua presença para 

sempre, e ele os verá de longe por toda a eternidade. 

Em contrapartida, Deus ouve a oração dos justos – Ele se aproximará 

daqueles que Ele mesmo teve misericórdia. Ele se achegará para com aqueles 

que se aproximam dele para amá-lo e obedecê-lo. Ele ouve e aceita as orações 

daqueles que estão em Cristo e concede uma resposta favorável e de paz.  

Temos essa verdade repetida nas Escrituras, o apóstolo Pedro nos diz: 

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

atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o 

mal” (1Pe 3.12). 

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

Afaste-se do mal e honre a Deus em todo seu caminhar; 

https://youtu.be/QTAqGfLnuiY
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Ame a justiça, a verdade e a retidão, pois Deus não se agrada dos que 

praticam o mal ou deixam de fazer o bem;  

Ore por missões – BRASIL 

A irmã Ana Lucia pede oração pelos sobrinhos e por seu irmão, que está 

com depressão desde que precisou deixar o trabalho devido a problemas de 

saúde. Apresente também sua cunhada que perdeu a visão. 


