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JUÍZO AOS ZOMBADORES 
Provérbios 19.28-29 

 

1. Leitura: Salmo 150.1 

2. Cântico: Não tenhas sobre Ti 

IBSPLAY:  https://youtu.be/yOXmW48OIVs 

3. Confissão/Gratidão – Deixe Teu amor sem precedentes restringir-me à santa 

obediência, e torna o meu dever em meu prazer. Se os outros julgarem minha fé 

como loucura, minha mansidão como fraqueza, meu zelo como tolice, minha 

esperança como ilusão, minhas ações como hipocrisia, me alegro em poder 

sofrer pelo Teu nome. 

4. Leia Provérbios 19.28 – A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca 

dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores 

e os açoites para as costas dos tolos. 

O texto de hoje está falando da atitude perigosa de pessoas que zombam 

da justiça e as consequências que isso atrai para si. 

O autor parece estar falando de pessoas que ignoram o rigor da justiça e não 

possuem temor de comparecer perante um juiz com falso testemunho. Se trata 

de alguém que apresenta falso testemunho para acusar injustamente e causar 

problemas a outra pessoa.  

Em outras meditações já foi apresentado como o falso testemunho, como 

a mentira, é uma afronta a Deus e traz consequências. Refletimos em como a 

falsa testemunha não escapará, mas perecerá (Provérbios 19.5 e 9). Aqui, mais 

uma vez, o sábio se preocupa em mostrar como o falso testemunho é ofensivo 

a Deus, apresentando o que está no coração da falsa testemunha e mostrando 

as implicações na atitude de desprezar a verdade. 

Neste versículo o sábio focou na atitude zombadora do homem falso. Há 

pessoas que menosprezam o risco de serem julgadas por suas ações, agem 

como se fossem intocáveis, por isso são inconsequentes e displicentes com a 

justiça.  

https://youtu.be/yOXmW48OIVs
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Além de quebrar o mandamento claro de Deus (“Não dirás falso 

testemunho”), quem age com este tipo de zombaria na verdade está zombando 

do próprio Deus, pois tem no coração a ideia de que não há ninguém que zele 

pela justiça e retidão no mundo. Mas o próprio Deus se coloca nitidamente como 

o responsável por governar e julgar o mundo. O alerta é assustador: “Não vos 

enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso 

também ceifará.” - Gálatas 6:7; e “Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.” 

- Hebreus 10:31. 

Por isso o versículo seguinte é direto em dizer que há julgamentos 

preparados para os zombadores e açoites para as costas dos tolos. 

Ainda que alguém despreze e zombe da justiça, agindo como se fosse 

impune a julgamentos, o próprio Deus garante que julgará todas as ações e 

palavras de cada pessoa. Encontramos na Confissão de Fé Batista de 1689, em 

seu Capítulo XXXII, a síntese a respeito do julgamento final nas seguintes 

palavras: “todas as pessoas que viveram sobre a terra devem comparecer 

perante o tribunal de Cristo, para darem conta de seus pensamentos, palavras e 

ações; e receberem de acordo com o que eles fizeram no corpo, seja bom ou 

mau”.  

Encontramos esta verdade em diversas passagens das Escrituras: 

“Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, 

quer seja bom, quer seja mau” – Eclesiastes 12.14; “Digo-vos, pois, que de toda 

palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo” – Mateus 

12.36; “Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus.” Romanos 

14.10b. 

Sabendo que um dia, todos prestarão contas a Deus de seus atos, 

palavras e intenções, qual a nossa esperança, então? Nossa esperança não 

deve estar fundamentada em nossa capacidade de realizar boas ações para 

compensar os erros, mas no fato de que Jesus levou sobre si os nossos 

pecados, morreu para pagar a pena por eles e ressuscitou. Recebemos 

libertação da condenação que recai sobre todos os homens somente pela fé em 

Jesus Cristo. E você, já pensou que vai prestar contas de tudo diante de um justo 

juiz?  
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5. Aplicação:  

1. Você tem usado de falso testemunho, mentiras e enganos sem que isso 

pese em sua consciência como pecaminoso? Isto é zombar de Deus, sua 

Palavra e seu juízo. 

2. Devemos abandonar falsidades e falar a verdade, andando como filhos 

da luz: “nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas 

essas inconvenientes; antes, pelo contrário, ações de graças. (...) Pois, 

outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor; andai como filhos 

da luz” – Efésios 5.4 e 8. 

3. Onde você tem depositado sua esperança de perdão diante do justo 

julgamento de Deus? Lembremos que somente por causa da justiça de 

Cristo, recebida pela fé é que somos perdoados. 

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  

DIA 16: ORE POR FRONTEIRAS ABERTAS 

Um de nossos parceiros da linha de frente, Nazim, descreve a situação 

para os refugiados no campo: “Recentemente, traficantes de drogas afegãos que 

cruzaram a fronteira ilegalmente mataram um guarda da fronteira. Nosso 

governo não permite a entrada de refugiados afegãos, incluindo refugiados 

cristãos, e os envia de volta para seu país, o que, como sabemos, significa a 

morte para eles porque o Talibã mata aqueles que tentam fugir, especialmente 

os cristãos”. 

Outro parceiro que trabalha com refugiados compartilha casos, como o de 

seu amigo pastor, de pessoas do Afeganistão que todos os dias atravessam o 

rio nadando e se escondem em campos e bambuzais. “Os guardas da fronteira 

vão atrás dessas pessoas e, quando as encontram, as mandam de volta para o 

seu país”, ele diz. 

Quando os refugiados fogem de seu país, são controlados pelo exército 

do país em que entram. Eles recebem abrigo temporário em campos de trânsito 

e, em seguida, precisam passar pelo processo de registro. Só depois disso, eles 

podem fazer parte dos acampamentos. 
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“Os deslocados não têm para onde ir e estão indo e voltando, sendo 

confrontados pelo controle de fronteira. Muitos que fugiram ainda estão no meio 

de sua jornada e não têm ideia do que os espera do outro lado da fronteira”, diz 

um parceiro local. Clame a Deus para garantir uma passagem segura aos 

refugiados. Ore para que eles encontrem abrigo. 


