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O JUSTO E O INJUSTO 

Provérbios 21.18 

 

1. Leitura inicial: Salmo 107. 31-32 

2. Cântico: Seja engrandecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

3. Confissão/Gratidão – Livra-me do apego às coisas impuras, de 

associações erradas, da predominância das paixões más, da adulação do 

pecado, tão logo ele surja; para que com auto aborrecimento, profunda 

contrição, sincero coração buscador eu me achegue a Ti, lance-me sobre Ti, 

confie em Ti, clame a Ti, seja liberto por Ti. 

4. Leia Provérbios 21.18 – Esse provérbio nos ensina que O Senhor ama a 

justiça e por isso punirá o ímpio ao invés do justo.  

O melhor exemplo para ilustrar este provérbio é o resgate de Israel da terra do 

Egito. O SENHOR amou o Seu povo e Ele ouviu o choro consequente da dura 

escravidão que os egípcios colocaram sobre eles (cf. Êx 1:13-14; 2:23-25). Os 

egípcios estavam prestes a se tornarem o “resgate” do povo de Deus. A 

palavra hebraica traduzida como “resgate” tem o nítido sentido de um 

pagamento feito pela libertação de um prisioneiro.  

O Senhor declarou o seguinte a respeito dessa transação, “Porque eu sou o 

Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador; dei o Egito por teu 

resgate, a Etiópia e Sebá, por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, 

também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os 

povos, pela tua alma.” (Is 43:3-4).  

Em outro lugar, temos a seguinte luz sobre essa verdade: “O justo é libertado 

da angústia, e o ímpio fica em seu lugar.” (Pv 11:8). O Senhor arrancará o justo 

do meio das inquietações e colocará o iníquo em seu lugar! O Senhor, 

portanto, sempre no tempo oportuno, age com sua justiça. 

https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q
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No final das contas, o que o texto diz é que o “ímpio” e o “infiel” não têm o 

mesmo valor do homem “justo” e “íntegro”. Os justos são aqueles que Deus 

amou e escolheu antes da eternidade chama-los de seu. 

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

1) Pergunte-se se você tem valorizado mais os justos que os injustos. As vezes 

as falsas concepções de mundo nos fazem amar mais os vilões do que os 

íntegros.  

2) Veja de que lado você está: Sou um cristão íntegro? O Senhor tem estado 

ao meu favor? Como eu posso viver uma vida íntegra diante de Deus e do 

próximo, no mundo de Deus?  

6. Pedidos de oração – República Centro - Africana 

 

ORE 

Elizabeth* e o filho são sobreviventes de um ataque extremista. Ela 

convive com o trauma de presenciar a morte de outros cristãos. Interceda para 

que ela seja curada e consiga dormir em paz. 


