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NÃO SE ALEGRA NA QUEDA 

Provérbios 24. 17-18 

 

1. Leitura inicial: Salmo 89.1 

2. Cântico: Corpo e família 

IBSPLAY: https://youtu.be/O-eeA4oodj8 

3. Confissão/Gratidão – Senhor Jesus, perdoa meus pecados e ajuda-me a 

andar nas retas veredas. Te agradecemos por tudo o que tens feito em 

nossas vidas, mesmo com nossas falhas o Senhor tens nos amados e 

cuidado suprindo todas as nossas necessidades e por isso te rendemos 

Glória e louvor. 

4. Leia Provérbios 24. 17-18 – Este provérbio atenta para não nos alegramos 

com os desprazeres dos nossos inimigos. 

A Palavra de Deus ensina a nos alegrarmos com os que se alegram e 

a chorar com os que choram (cf. Rm 12.15). Alegrar-se com a desgraça do 

próximo e entristecer-se por sua vitória é um sentimento reprovável e 

indigno de uma pessoa de bem, sobretudo de uma pessoa que conhece 

Deus. Mesmo que a pessoa caída seja um “inimigo declarado”, não 

devemos nos alegrar com sua queda. Tal atitude desagrada frontalmente a 

Deus.  

Um exemplo clássico dessa vergonhosa atitude é visto no povo de 

Edom, conforme registrado no livro de Obadias (cf. Ob 1.13-14), um dos 

profetas de Deus no período do cativeiro babilônico. Quando 

Nabucodonosor estava atacando impiedosamente Jerusalém, arrasando-a 

até os fundamentos, eles se alegraram e gritaram: Bem feito, bem feito! 

Ainda invocaram toda sorte de desgraça sobre a cidade de Jerusalém, 

encorajando os caldeus a arrasarem a cidade até os fundamentos. Ficaram 

nas encruzilhadas para espreitarem e matarem aqueles que tentavam 

escapar do cerco babilônico.  

https://youtu.be/O-eeA4oodj8
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Entretanto, essa crueldade dos edomitas acendeu a ira de Deus 

contra eles, e em breve a cidade foi irremediavelmente destruída.  

Portanto, alegrar-se com a ruína dos inimigos provoca náo apenas a 

hostilidade humana, mas também, e sobretudo, a ira divina. Devemos ser 

piedosos mantendo nossa postura de filhos de Deus, evidenciando nossa 

misericordia e estendendo a mão quando possivel.  

 

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

a) Não se alegre com a tristeza do outro, tenha empatia orando ao Senhor para 

ele atenue sua dor; 

b) Celebrar com a tristeza do outro, pois Deus pode irar-se e retirar sobre ele 

o seu castigo; 

 

6. Pedidos de oração – Índia 

ORE  

 No Dia da Independência da Índia, interceda para que a população não 

acredite e nem seja influenciada pelas mentiras espalhadas contra os 

seguidores de Jesus. Que a verdade de Deus prevaleça. 

 


