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JUSTIÇA, ALEGRIA PARA UNS E TEMOR PARA OUTROS 

Provérbios 21.15 

 

1. Leitura inicial: Salmo 29.1-2 

2. Cântico: Quebrantado 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE3fYrynTzY 

3. Confissão/Gratidão – Tu tens golpeado severamente o meu orgulho, o 

falso deus do eu, e eu quedo em pedaços diante de Ti. Mas Tu me deste outro 

Mestre e Senhor, Teu Filho, Jesus, e agora o meu coração está voltado para a 

santidade, a minha vida acelera como uma flecha de um arco em direção à 

plena obediência ao Senhor. Ajude-me em todas as minhas ações a acabar 

com o pecado e a humilhar meu orgulho. 

4. Leia Provérbios 21.15 – O termo hebraico traduzido por justiça, tem um 

sentido amplo e representa qualquer coisa que é feita justamente, desde um 

mercador com medidas e pesos verdadeiros até o planejamento judicioso de 

um conselho para produzir um veredito apropriado. Tudo feito justamente 

alegra os íntegros, mas quando os malfeitores veem a justiça sendo feita, eles 

se apavoram. Como seus valores são distorcidos, eles consideram a justiça um 

ato de terror e a consideram como uma ameaça a sua habilidade de continuar 

fazendo o mal. 

A justiça não interessa aos que vivem à margem da lei. A justiça é como 

uma ferida na carne daqueles que praticam o mal. Quando se faz justiça, os 

malfeitores se apavoram e se enchem de espanto; enquanto isso, os justos se 

alegram, pois para eles a prática da justiça é motivo de prazer e deleite. O 

apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, diz: “Porque os magistrados não são 

para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não 

temer as autoridades? faze o bem e terás louvor dela (Rm 13.3). quem pratica 

a iniquidade, deseja viver na escuridão, pois a luz da justiça, perturba-lhes o 

coração. Para o íntegro a prática da justiça é seu refúgio, e o fruto da justiça é 

seu prazer. 

https://youtu.be/OE3fYrynTzY
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Ao comentar esse versículo, Matthew Henry diz: “é um prazer e uma 

satisfação para os homens bons, tanto ver a justiça administrada pelo governo 

sob o qual vivemos, com a aplicação do direito e a supressão da iniquidade, 

como também praticar a justiça, ele mesmo, conforme a sua esfera. Eles não 

somente fazem a justiça, mas a fazem com prazer; não somente por temor à 

vergonha, mas também por amor à virtude”. 

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

• Pratique a justiça. 

• Seja justo em tudo que você faz. 

• Faça da justiça o princípio ético norteador de sua conduta pessoal e 

profissional. 

• Quando solicitado a emitir uma opinião ou crítica, procure ser justo em 

seus comentários e avaliações. 

• Quando estiver envolvido em uma negociação financeira, procure ser 

justo no seu procedimento. 

• Pais, tratem os seus filhos com justiça. Não se excedam na correção e 

nem se eximam dela. 

• Recepcione a justiça com disposição no coração. 

6. 30 dias de oração pelos cristãos presos 

DIA 30: BAHROM KHOLMATOV 

 
O pastor da Igreja Sou Min Sum Bogim foi acusado falsamente de 

extremismo religioso em 10 de abril de 2017, na cidade de Yavan. Por isso, foi 

preso e não podia receber visitas dos membros da igreja. Além disso, ele teve 

proteção especial para garantir que não compartilhasse o evangelho com 

outros presos. Mas essas medidas não foram suficientes para impedi-lo de 

obedecer à ordem de fazer discípulos por onde passasse. Em dezembro de 

2019, o pastor Kholmatov foi liberto da prisão e pôde celebrar o Natal com a 

esposa e os três filhos. “Eu gostaria de expressar minha enorme gratidão a 

todas as pessoas que me apoiaram e oraram por mim, pela minha família e por 
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minha igreja. Todos esses três anos, eu senti as orações de vocês; elas me 

ajudaram a ficar de pé, ampararam minha preciosa esposa e meus filhos e 

socorreram os membros da minha igreja que estavam sem pastor”, reconhece 

o líder cristão. 

 

ORE 

Para que o testemunho do pastor Bahrom Kholmatov fortaleça outros 

cristãos presos no Tajiquistão. Que a semente do evangelho lançada por ele 

dentro da cadeia dê bons frutos. 


