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O JUSTO PREVALECERÁ 

Provérbios 24. 15-16 

 

1. Leitura inicial: Salmo 86.12 

2. Cântico: Deus somente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/2WUzUHU776I 

3. Confissão/Gratidão – Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo 

todo o dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha 

alma.  

4. Leia Provérbios 24. 15-16 – Este provérbio nos ensina que mesmo 

sofrendo emboscada pelos ímpios e caindo várias vezes o justo tornará a se 

erguer. 

Armar emboscada contra a habitação do justo é entrar numa 

empreitada inglória. O justo pode até sofrer reveses na vida e vir ao chão, 

mas ele não  ficará prostrado. Ele pode até cair, mas Deus o levantará. 

Deus o arranca do pó, o tira do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. 

Deus defende a causa  do  justo,  cobrindo-o  com  seu  manto de justiça e 

protege-o com o seu escudo. 

 O justo está agasalhado nos braços  de  Deus  e  assentado  com  

Cristo nas regiões celestes. O justo pode  até  ser  castigado  pela fúria do 

perverso. O perverso  pode  até  fazer  mal ao  justo. O perverso pode até 

ganhar um round na luta  contra  o justo, mas perderá a batalha final.  Isso  

porque o justo tem o Deus Todo-poderoso como o seu auxílio e defensor. 

O socorro do justo não vem do braço da carne, mas do braço onipotente de 

Deus.  

Portanto, O auxílio do justo não vem  da terra, mas do céu. Enquanto 

o justo  cai e se levanta até sete vezes, os perversos serão derrubados 

irremediavelmente pela calamidade. Aquele que arma cilada contra o justo 

cai na  sua própria armadilha. A tempestade  que  ele  arma  contra o justo 

cai sobre sua própria cabeça. Mas o justo, mesmo caindo, se levanta e 

prossegue sua jornada até entrar na glória. 

https://youtu.be/2WUzUHU776I
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5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar:  

a) Não te vingues do ímpio, mesmo que ele lhe faça mal ou arme cilada contra 

você; 

b) O justo é cuidado pelo Todo-Poderoso e Senhor criador dos céus e da 

terra, confie nele, pois é o grande EU SOU que nos vindica; 

c) Podemos cair várias vezes em ciladas, entretanto, Deus levantará o justo e 

o erguerá. Já o ímpio andará em desgraça. 

 

6. Pedidos de oração – Egito 

ORE  

Hoje faz cinco anos do ataque a um ônibus em Minya, que matou 28 

cristãos coptas. Clame por consolo e provisão de Deus aos amigos e familiares 

daqueles que perderam a vida por não negarem a Jesus. 


