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JUSTIÇA E GENEROSIDADE 

Provérbios 22.8-9 

 

1. Leitura inicial: Salmo 149.1 

2. Cântico: O Senhor é bom 

IBSPLAY: https://youtu.be/3uit4h7vIX8 

3. Confissão/Gratidão – Em oração vejo-me como nada; encontro meu 

coração buscando-Te com intensidade e anelo, com sede veemente de viver 

para Ti. Bendito sejam os fortes ventos do Espírito que me apressam em meu 

caminho para a Nova Jerusalém. 

4. Leia Provérbios 22.8-9 – Este provérbio nos ensina que a justiça divina 

pode ser paciente e misericordiosa em nossos dias, mas não se deixa zombar, 

nem é cega para a maldade, de modo que, no tocante ao perverso, “o castigo 

da sua arrogância será completo”. 

Este provérbio é a versão veterotestamentária (do velho testamento) do 

ensino aos gálatas: “Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o 

que o homem semear, isso também colherá” (Gl 6.7). A lei da semeadura é 

um mover da justiça de Deus. Salomão alerta os rebeldes de que “quem 

semeia a injustiça colhe a maldade”. 

Diante dessas verdades, a mesma regra do plantio vale para os bons, 

pelo que é dito que “quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão 

com o pobre”. O Senhor parece ter prazer em abençoar quem abençoa outros. 

Aplicado ao nosso tempo, diversas esferas de poder se tornaram covis 

de ladrões, os meios de comunicação se converteram em divulgadores de 

valores sujos e imorais, a família virou piada nas rodas dos zombadores, mas 

para tudo isso há consequências e muitas delas já abatem inclusive os 

forjadores dessa era corrompida. 
 

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

https://youtu.be/3uit4h7vIX8
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1) Afaste-se da injustiça e da maledicência, pois o Senhor retribuirá o 

perverso. 

2) Apegue-se a justiça e imite o caráter Santo de Deus, pois o Senhor abençoa 

aqueles que vivem debaixo do conselho da sua vontade.  

6. Pedidos de oração – Iraque 

 

ORE 

Interceda pelos cristãos presos no país, para que sejam sustentados e 

fortalecidos por Deus. Peça que cresçam na fé e sejam ousados em 

compartilhar o amor de Cristo com os colegas de cela. 


