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DEUS PUNE O MAL 

Provérbios 21.12 

 

1. Leitura: Salmo 59.17 

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 21.12 – Devemos começar pela palavra “justo”. O hebraico pode 

ser traduzido como “uma pessoa justa”, porém faz mais sentido como uma referência 

a Deus (comentário da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, Ed. Fiel). É por esse motivo 

que algumas traduções acrescentam explicitamente o nome “Deus” no verso (como, 

por exemplo, as versões NAA, ACF, NVT e NTHL). 

Portanto, iremos entender que o texto se refere ao próprio Deus, por ser Ele o 

único que pode observar plenamente os atos dos perversos e os fazer cair em 

desgraça.   

Sendo assim, o texto começa destacando um atributo de Deus: a sua justiça. 

Deus é justo, isto significa que todos os seus atos estão de acordo com o que é 

correto, de acordo com seu caráter santo. Implica que Ele não faz acepção de pessoas 

em sua justiça e que não se deixa ser subornado ou corrompido. Ele não distorce suas 

leis, nem deixa de punir o pecado. 

O Pr. Héber Carlos Campos diz que “A justiça de Deus é a face da santidade 

de Deus que é vista no modo como trata o obediente e o desobediente, ambos sujeitos 

ao seu domínio. Nesse atributo Deus dá a cada um o que é devido”. A parte final deste 

conceito está diretamente ligada ao que é dito no versículo de hoje: que Deus dará o 

devido castigo aos perversos. 

https://youtu.be/rMvCjmUmYes
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Podemos aprender com esse texto que Deus vê atentamente tudo que os 

perversos fazem. Ele não está cego para seus pecados. Nas narrativas do Antigo 

Testamento, várias vezes é dito que os reis israelitas fizeram o que “era mal perante 

os olhos do Senhor” (ex.: 2 Reis 21.20, 23.37, 24.19), de forma semelhante sobre o 

povo de Israel (“Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do 

Senhor”. Juízes 2:11a). Deus revela que está vendo todo comportamento altivo e 

rebelde dos homens. A conclusão é certa: ninguém passa despercebido aos olhos de 

Deus e todo pecado será castigado. 

O que pode nos livrar quando passarmos pelo justo julgamento de Deus contra 

nossos pecados? Há somente uma esperança: a fé depositada naquele que tomou o 

nosso lugar, Jesus Cristo. Qualquer esforço humano é vão para aplacar a santa justiça 

de Deus (João 3.36). Mas aquele que depositou sua confiança na obra substitutiva de 

Jesus Cristo é livre da ira divina e desfruta da paz eterna com o justo juiz (1 

Tessalonicenses 1.10). 

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

1. A justiça de Deus é um de seus belos atributos, por isso devemos ver a Sua 

justiça como digna de louvor e adoração; 

2. Todos irão comparecer diante do justo tribunal divino. E você, tem colocado 

sua esperança em quê? Se é em si mesmo e em suas boas obras, não haverá 

escapatória. Mas se é na obra de Cristo, pode descansar em seu Salvador. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

DIA 27: MÉXICO 

Os cristãos no México enfrentam a perseguição violenta realizada por grupos 

criminosos contra líderes cristãos e apoiada direta ou indiretamente pelo governo, 

devido à corrupção e impunidade. Nas comunidades indígenas, quem decide 

abandonar as crenças religiosas ou práticas sincréticas da comunidade muitas vezes 

enfrenta rejeição e punição em forma de multa, encarceramento ou deslocamento 

forçado. Com a pandemia de COVID-19, as comunidades indígenas que se opõem 

aos convertidos cristãos fortaleceram a autonomia, levando a um aumento da 

dificuldade para os seguidores de Jesus. No período de pesquisa (1 de outubro de 
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2019 a 30 de setembro de 2020) da Lista Mundial da Perseguição 2021, 15 cristãos 

foram presos no México por causa do amor deles por Jesus. 

ORE 

Principalmente pelos cristãos indígenas que são presos porque decidem seguir a 

Jesus e obedecer as suas ordens. Que por meio do testemunho deles, outros se 

entreguem a Cristo. 


