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INTEGRIDADE 

Provérbios 17.26 

 
1. Leitura: Salmo  

2. Cântico: Gloriosa graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/rMvCjmUmYes 

3. Confissão/Gratidão – Senhor, endireita meus caminhos para que me apresente 

de forma santa e justa em sua presença. Convença-me dos meus erros para que no 

fim, o teu nome seja engrandecido. Pai, obrigado por ter me tornado justo sem 

merecer, lhe agradeço pela bênção da salvação. Amém! 

4. Leia Provérbios 17.26 – Esse provérbio aponta para a Justiça Santa e sublime do 

Senhor, essa justiça deve impactar o modo como vivemos. 

 O escritor de Provérbios diz que “não é bom castigar o inocente”. Essa formula 

“não é bom” busca apresentar e recomendar valores morais a serem adotado ou 

assimilados. O tema central aponta para a prática de executar um castigo sobre quem 

não merece, isto é considerado, portanto, algo que é muito mau e moralmente 

abominável. Se a punição de um inocente é algo repreensível, muito mais é a ação 

de “açoitar quem merece ser honrado”.  

A lição implícita no texto, extraída da expressão “não é bom”, pode ser dividida 

em duas partes. (1) Deus é o justo juiz que defende a causa do inocente; (2) 

independente da reação de Deus à injustiça, ela não deve fazer parte das ações dos 

homens de bem, nem dos servos do Senhor. 

Quanto a primeira parte, o fato de, certas vezes, Deus aparentemente atrasar 

em seu juízo não quer dizer que ele se negue a julgar, mas que ele realiza planos que 

vão além da nossa compreensão. Além disso, Deus tem exercido misericórdia (cf. Jr 

3.22-23; Ne 9.31). Contudo, Deus exercerá Santa justiça no determinado tempo (cf. 

Tg 2.13; Rm 2.7-9). Quanto a segunda parte, implica em tomarmos muito cuidado com 

os julgamentos que fazemos. Nunca se negue a julgar o que é certo e errado, nem 

tampouco deixe de punir os rebeldes. Porém, averigue bem para não cometer 

injustiças. Deus não as aceita. 

 

https://youtu.be/rMvCjmUmYes
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Não alimente o orgulho, dê honra a quem merece honra; 

b Não alimente a injustiça culpando o inocente; 

c) Nos momentos de tribulação confie na reta justiça do Senhor; 

d) Tenha um padrão bíblico de retidão, mantenha as Escrituras em alta consideração. 

e) Não deixe de punir os rebeldes, denuncie o mal! 

f) Tome cuidado com os julgamentos, não os faça por partidarismo ou de forma 

hipócrita.  
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SÍRIA     
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

POPULAÇÃO: 19,6 milhões  

CRISTÃOS: 638 mil  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo, druso, judaísmo GOVERNO: República 

presidencialista  

LÍDER: Bashar al-Assad  

 

 COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Mesmo que a ameaça pública do Estado Islâmico tenha diminuído bastante, os 

cristãos na Síria ainda lutam contra a perseguição diária. Em áreas onde os grupos 

extremistas são ativos, os líderes de comunidades religiosas históricas são visados.  

Muitos prédios de igrejas foram destruídos por jihadistas que controlam o território e 

consideram inadmissível qualquer expressão de fé pública.  

Além disso, todo cristão na Síria vive com a percepção constante de que os radicais 

islâmicos ainda existem no território.  

A população cristã da Síria diminuiu devido à guerra civil, mas há muitos muçulmanos 

que passaram a seguir a Jesus.  

 

 PEDIDO DE ORAÇÃO  

• Clame pela situação política e militar na Síria. A guerra civil já dura mais de uma 

década e o país continua a ser destruído. Peça que Deus dê paz à população e ajude 

os líderes locais a olhar pelos mais vulneráveis. 

 

 

 

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