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ABANDONE A INJUSTIÇA 

Provérbios 18.5 

 
1. Leitura: Salmo 145.1 

2. Cântico: Muitos virão te louvar 

IBSPLAY: https://youtu.be/4KaJdlmjYKE 

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 18.5 – Como vemos as tomadas de decisões dos representantes 

da justiça em nosso país? O que podemos perceber é que os tribunais humanos estão 

repletos de decisões parciais e injustas. Deixam um ar de impunidade, uma incerteza 

de que “tudo foi resolvido conforme a lei”. Vemos leis que beneficiam mais um grupo 

em particular do que toda a nação. Em que, muitas vezes, o inocente é “culpado” e o 

culpado é inocentado. Tal atitude é indigna para um tribunal, cujo propósito é defender 

a verdade e estabelecer a justiça. 

O devocional em provérbios nos conduz a pensar no abandono da injustiça e o 

quanto ela é danosa a nós e ao próximo, caso a praticarmos. 

Sabemos que não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. 

Não podemos trata-los com meias culpas, devemos ser justos em nosso julgamento 

perante o erro do outro, nem sermos exagerados quanto a aplicação da justiça, pois 

o mesmo se torna injusto caso seja dado além do necessário. 

Além disso, é um escândalo torcer a lei, subornar testemunhas e comprar 

sentenças. É uma loucura quando um tribunal de justiça se converte num antro de 

corrupção, em que os inocentes são rifados pela ganância insaciável daqueles que 

transformam a toga sagrada em vestes de violência.  

Justificar o perverso e condenar o justo é pecado! Esse fato pode ser 

identificado no julgamento de Jesus. No tribunal de Pilatos, o criminoso era inocentado 

e o inocente era acusado. No tribunal de Pilatos, a verdade foi encoberta, a justiça foi 

desvalorizada e o inocente saiu condenado. No tribunal de Pilatos, o juiz iníquo lava 
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as mãos, os acusadores invejosos são tidos como defensores do Estado, e Jesus de 

Nazaré é açoitado, cuspido e pregado na cruz. Ser parcial com o perverso para 

favorecê-lo, bem como torcer o direito contra os justos, não é bom. Deus ama a justiça. 

Ele é o Deus da verdade. Devemos refletir esses valores em nossas palavras, atitudes 

e julgamentos. 

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

a) Aprenda sobre o que é justiça estudando e meditando na Bíblia. 

b) Antes de tomar qualquer decisão e aplicar a justiça, reflita se a mesma está 

sendo exercida na mesma proporção do delito do próximo. 

c) Ensine ao(s) seu(s) filho(s) o que é a justiça de Deus e que devemos sempre 

buscá-la. 

d) Reflita e medite em Mateus 5.6: “Bem-aventurados os que têm fome e sede 

de justiça, porque serão saciados.” 
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UZBEQUISTÃO   
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 33,6 milhões  

CRISTÃOS: 347 mil  

RELIGIÃO: Islamismo, cristianismo  

GOVERNO: República presidencialista  

LÍDER: Shavkat Mirziyoyev  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Embora todos os cristãos enfrentem algum grau de perseguição no Uzbequistão, os 

protestantes são mais pressionados. Aqueles que fazem parte de igrejas não 

registradas são vistos como “extremistas”. Até o governo acredita que esses cristãos 

são espiões que tentam destruir o país.  

Portanto, os cristãos e as igrejas são monitorados, as comunidades sem registros são 

vítimas de batidas policiais, e os líderes são presos e multados.  

A fé muçulmana é predominante e aqueles que deixam Maomé para seguir a Jesus 

enfrentam uma forte pressão da família e da comunidade.  

 

• PEDIDO DE ORAÇÃO  

• Ore pelos cristãos que são discriminados no trabalho e na sociedade por causa de 

Jesus. Que haja emprego para aqueles que precisam e segurança para os que vivem 

a fé em segredo. Peça pelos cristãos ex-muçulmanos, para que sejam protegidos e 

cheios da paz de Deus. 

 

 

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