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VERDADEIRA JUSTIÇA 

Provérbios 20.22 

 

1. Leitura: Salmo 100 

2. Cântico: Colossenses 1 

IBSPLAY: https://youtu.be/gk7XWCMwO94 

3. Confissão/Gratidão – A graça que restaura é necessária para me 

preservar, orientar, guardar, prover e ajudar. E aqui Teus santos incentivam a 

minha esperança; eles eram miseráveis e agora estão enriquecidos, presos e 

agora estão livres, atribulados e agora são vitoriosos. 

4. Leia Provérbios 20.22 – Esse provérbio nos ensina que a pessoa que busca 

vingança demonstra falta de confiança na justiça divina (Lv 19.18). 

Todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos de lidar com o problema da 

mágoa. Não vivemos num mundo perfeito, nem somos perfeitos. Muitas vezes 

somos atacados por flechas venenosas. Palavras de ironia e maldade são 

lançadas sobre nós como torpedos mortíferos.  

Pessoas más, com maus desígnios, se levantam contra nós para nos 

ferir. O que fazer? Como reagir? A Bíblia proibi retribuir mal com mal (Romanos 

12.17) a vingança não soluciona o problema. A retaliação não aliviará a nossa 

dor. O único que tem competência para julgar retamente e vingar na medida 

certa é o Senhor.  

Não temos o direito de tomar em nossas mãos aquilo que é prerrogativa 

exclusiva do Senhor. A palavra de Deus é clara: “não vos vingueis a vós 

mesmos, amados, mas daí lugar à ira; porque está escrito: ‘A mim pertence a 

vingança; eu é que retribuirei’, diz o Senhor” (Rm 12.9). Devemos entregar a 

nossa causa a Deus. ele é o justo juiz. Não precisamos levantar as mãos contra 

aqueles que nos fazem mal. Precisamos apenas confiar em Deus, sabendo que 

ele tem cuidado de nós. 

https://youtu.be/gk7XWCMwO94
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Ore pelas pessoas más que se levantam contra você. 

b) Peça a Deus que lhe capacite a resistir à tentação de pagar o mal com o 

mal. 

c) Lembre-se de que a ira do homem não produz a justiça de Deus. 

d) Se você é uma pessoa vingativa, peça perdão a Deus por esse pecado, 

suplique a ajuda divina para abandonar essa atitude. 

e) Confie na justiça divina, ela não falha. 

 

6.  30 dias de oração pelos cristãos presos 

 

DIA 07: HEA -WOO 

Hea-Woo (nome alterado por segurança) é uma norte-coreana que viu 

a filha morrer de desnutrição na década de 1990 na Coreia do Norte e perdeu o 

marido cristão dentro da prisão. Foi por meio do testemunho dele, em uma das 

visitas, que ela e os filhos decidiram seguir a Jesus. 

Após a execução do marido, a cristã decidiu continuar o trabalho dele 

de espalhar o evangelho por onde fosse. Então ela tentou fugir para a China 

diversas vezes e foi mandada de volta para a Coreia do Norte. Ela teve que 

viver como uma presa em sua terra natal. Mesmo assim, ela pregava a palavra 

de Deus e enfrentava torturas para forçá-la a negar a fé. 

No total, a cristã norte-coreana passou por 10 prisões e acabou sendo 

levada para um campo de trabalho forçado. Porém, ela sempre falava de Jesus 

em todos os lugares onde chegava. O resultado disso foi que ela começou uma 

igreja secreta com outros presos no campo. Após três anos presa, Hea-Woo foi 

solta e hoje vive com os filhos em um país livre. 

ORE 

Pelos cristãos presos nos campos de trabalho forçado na Coreia do 

Norte. Que eles sejam visitados por Cristo e consigam ser testemunhas do 

amor de Deus assim como Hea-Woo. 


