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SEJA JUSTO 

Provérbios 17.15 

 
1. Leitura: Salmo 117:1-2 

2. Cântico: É de coração 

IBSPLAY: https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, reconheço que tenho sido falho e que sou 

limitado, por isso, sou grato, a ti! Sou grato, por ter me alcançado com sua graça 

e por ter me tirado das trevas para a maravilhosa luz. 

4. Leia Provérbios 17.15 – Neste provérbio veremos que existem duas formas 

de injustiça (1) Defender o ímpio; (2) Condenar o justo e ambas as posturas são 

abominadas pelo Senhor. 

Curiosamente, o Antigo Testamento contém mais reprimendas de Deus a 

Israel contra injustiças sociais e jurídicas do que contra a idolatria do povo (que 

não era um problema de segunda ordem). Contudo, a ausência da justiça é, em 

certa medida, a idolatria da injustiça. Há pessoas que fazem da desonestidade 

seu deus, sua profissão e seu modo de vida, isso, infelizmente, não é estranho 

a nós no Brasil. 

A desonestidade, a balança injusta, é danosa e trágica. O livro 

de Atos nos oferece como exemplo o caso de Félix que, estando inteirado da 

inocência de Paulo, o manteve preso por dois anos a fim de tentar obter suborno 

(At 24.25,26) e vantagens políticas das lideranças judaicas (At 24.27). Esse é 

um mal de todos os tempos.  

O provérbio nos afirma que Deus odeia a injustiça. A Palavra de Deus 

como um todo nos apresente essa verdade. Deus governa este mundo, e Ele 

governa com justiça. “Justiça e direito são o fundamento do teu trono; graça e 

verdade te precedem” (Salmo 89:14). Deus odeia a injustiça porque ela perverte 

o seu mundo. O objetivo de Deus para a justiça é que ela reinasse neste mundo 

através das pessoas feitas à sua imagem. Isso nos ensina duas coisas: (1) Deus 

https://youtu.be/RQVT2jiZ_ts
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é o contrário da injustiça (cf. Dt 32.4; Sl 33.5); (2) Deus pune a injustiça (cf. Mt 

25.42-46; Rm 1.29-31; 1 Co 6.9-10).  

Em síntese: Deus odeia aqueles que justificam os perversos. Deus odeia 

aqueles que condenam os justos (Provérbios 17:15) 

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

John Piper diz: “Quando usamos falsos balanças ou mentimos sobre nossas 

declarações de impostos ou deturpamos os fatos em nossos negócios, estamos 

declarando que a doçura fugaz do pecado é mais desejável do que a paz eterna 

de Deus. Isso não honra a Deus e, portanto, não traz prazer ao seu coração. “‘A 

balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu 

prazer’’’. 

1. Mantenha um padrão de justiça que reflita a beleza do Evangelho. 

2. Seja honesto em todos os seus negócios. 

3. Seja santo no modo como utiliza o recurso do tempo no exercício do seu 

trabalho. 

4. Não oprima os justos, não defenda o ímpio. 

5. Busque refletir a justiça de Cristo na cruz durante seu viver diário.  

6. Procure se inteirar, através do estudo da Palavra, como podemos ter um 

padrão bíblico para discernir entre o certo e o errado, justo e o injusto, 

bíblico e não bíblico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

 

 

 

LÍBIA  
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 6,7 milhões  

CRISTÃOS: 34,6 mil  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo, budismo, hinduísmo, judaísmo e outras  

GOVERNO: Em transição  

LÍDER: Abdul Hamid Dbeibeh  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Quando uma pessoa na Líbia deixa o islamismo para seguir a Cristo, en-

frenta uma imensa pressão por parte da família para renunciar à fé. Seus 

vizinhos e todo o resto da comunidade a isolam e ela pode ser deixada sozinha, 

sem casa e emprego. Se um cristão líbio compartilha sua fé com mais alguém, 

provavelmente será denunciado, preso e enfrentará punições violentas. O país 

não tem um governo central, então as leis não são aplicadas de forma uniforme, 

deixando cristãos em perigo evidente e risco de perseguição pública. Sequestros 

e execuções são sempre uma possibilidade para cristãos. Para estar seguro, um 

cristão na Líbia deve ser um cristão secreto.  

 

• PEDIDO DE ORAÇÃO  

Ore pelos cristãos no país e peça a Deus para trazer estabilidade para a 

Líbia por meio de um governo que se esforça para cumprir a lei e tornar a nação 

um lugar melhor. Deus mantém o coração dos reis em suas mãos. 

 
 
 
 
 
SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/libia 
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