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O VALOR DA JUSTIÇA 

Provérbios 16.12 

 
1. Leitura: Salmos 66.1-2 

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

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 16.12 – A estabilidade e o futuro de um governo civil são 

frutos do cultivo da justiça. As Escrituras nos afirmam que as autoridades 

governamentais sobre as nações foram ordenadas pelo próprio Deus, e Ele deu 

instruções inspiradas a respeito de um rei sábio, próspero e que cultiva a justiça 

(Pv 1:1; Ec 1:1,12-18; Rm 13:1-7; IPe 2:13-17). 

Uma das regras políticas que a Bíblia traz para o governante é a que ele 

deve odiar o pecado (Pv 16.10), isto porque o poder do governo é fortalecido 

pela permanente administração da justiça.  

 O provérbio é didático ou normativo, determinando o padrão ideal de um 

grande governo (Pv 20:28; 25:5; 29:4,14). Contudo, ele não é descritivo, já que 

a realidade política do presente tempo é corrompida ou manchada pelo pecado. 

Entretanto, a grande ideia permanece. Deus não sustenta o governo daqueles 

que faltam em piedade. Deus suscita governante, mas Ele também o abate (Sl 

75:7; Dn 2:21). Deus se interessa na conduta dos governantes (Ec 5.8; Tg 3.1). 

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

a) O provérbio se aplica a toda autoridade. Um marido, pai, empregador ou 

pastor, etc... 

b) Você tem se esforçado e cultivado a justiça e a integridade na maneira 

que exerce seu papel de autoridade? 

 

https://youtu.be/S1xihinmikM
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6. Ore por missões – CHINA 

Interceda pela equipe da Portas Abertas que viaja pelo país, para que seja 

guardada por Deus. A equipe precisa de sabedoria para entender as 

necessidades das igrejas locais oprimidas pelo governo. 


