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O JUSTO JULGAMENTO 

Provérbios 16.10 

 
1. Leitura: Salmos 34.1-3 

2. Cântico: https://youtu.be/xI071AhU4VY 

IBSPLAY: Vem de ti Senhor 

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 16.10 – Um rei íntegro julga com justiça, enquanto o rei 

iníquo transforma seu trono em território de opressão e violência. Reis piedosos 

lideravam seu povo pelas veredas da justiça; reis perversos e maus 

desencaminhavam a nação. O Provérbio apresenta o rei sábio, não o rei 

insensato, como sendo infalível na administração da justiça. Neste Provérbio o 

SENHOR executa a justiça divina inspirando seu rei sábio a dar veredictos 

infalíveis que não traem a justiça. Esses veredictos inspirados são posses 

inalienáveis do rei (Pv 8.15). Na teologia do Antigo Testamento, o rei divinamente 

dotado funciona como mediador entre Deus e o povo. Quando o rei não cumpria 

sua função de fazer justiça, o Senhor o removia (2 Sm 7.14; 1 Rs 14.5-11; cp 1 

Rs 21) ou, pelo menos, como no caso de Davi, o castigava (2 Sm 12.1-23). Em 

resumo, o provérbio apresenta o rei ideal e prenuncia o Messias (Jo 5.19-30).  

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

Ore pelas autoridades para que eles sejam sábios e justos. Ore para que 

eles governem com temor a Deus. Ore para que eles sejam guiados por 

princípios bíblicos. Ore para que as autoridades e o povo brasileiro enxerguem 

a corrupção como uma prática repugnante.    

6. Ore por missões – VIETNÃ - Interceda por seis famílias cristãs da minoria 

hmong que foram assediadas por autoridades e comunidade. Os campos delas 

foram confiscados, a água bloqueada e a ajuda do governo interrompida. 

https://youtu.be/xI071AhU4VY

