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NÃO SEJA PARCIAL 

Provérbios 24. 23-25 

 

1. Leitura inicial: Salmo 92.1-5 

2. Cântico: No controle Tu estás 

IBSPLAY: https://youtu.be/VFevD1_1G4k 

3. Confissão/Gratidão – Em oração eu posso colocar todas as minhas 

preocupações em Tuas mãos, estar inteiramente à Tua disposição, não tendo 

nenhuma vontade ou interesse próprio. 

4. Leia Provérbios 24. 23-25 – Salomão, rei e juiz de Israel, inicia uma nova 

seção de Provérbios abordando justamente a questão da credibilidade do poder 

judiciário. Ele afirma que “agir com parcialidade nos julgamentos não é nada 

bom”. Que não é bom para quem é injustiçado, é óbvio.  

Mas o tom do escrito mostra que há reprovação e consequências para o 

juiz injusto. Por isso, com a finalidade de ser mais claro em seu ponto, o escritor 

diz que “quem disser ao ímpio ‘você é justo’, será amaldiçoado pelos povos e 

sofrerá a indignação das nações”. Isso quer dizer que não importam quão 

complexos sejam os trâmites legais e a terminologia jurídica, pois as pessoas 

percebem decisões injustas, ainda que não compreendam os detalhes do direito. 

Não importa o quanto influente é o juiz. A reprovação popular é capaz de atingi-

lo e abrir caminho para sua merecida queda. A verdade é que não compensa 

fazer acordos que lhe beneficiem quando a negligência em julgar o mal é tudo 

que as pessoas lembram quando o veem. 

Por outro lado, Salomão explica que “os que condenam o culpado terão 

vida agradável”. Essa afirmação é muito interessante, pois é justamente 

buscando uma vida agradável que os juízes maus inocentam o ímpio. Como 

nesse caso o escritor não explica a fonte da vida aprazível do juiz justo, podemos 

entender que a aprovação popular do seu trabalho lhe dá uma paz que o injusto 

desconhece, além do prazer de saber que seu dever tem sido bem cumprido. 

Por outro lado, está implícito que Deus tratará de recompensar os homens que 
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promovem a justiça, pelo que “receberão grandes bênçãos”. Nem todos somos 

juízes, mas todos nós temos de conviver com a justiça e com a injustiça. Por 

isso, escolha sempre a primeira e rejeite a segunda, ainda que lhe seja custoso. 

As pessoas saberão que você é justo e Deus o recompensará. 

 

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

a) Busque a justiça de Deus. A parcialidade é mal vista até entre os ímpios, 

mas para combater a parcialidade precisamos ter fome e sede da justiça 

que vem do próprio Deus. 

b) Não negligencie a verdadeira justiça. Se assim a negligenciar, o que 

lhe aguarda no fim do caminho é uma grande queda. 

c) Clame a Deus pela sua justiça. Pois toda e qualquer justiça produzida 

pelo próprio homem é vingança, tende a ser parcial em muitas vezes. Ore 

a Deus, caso necessite de justiça. 

6. Pedidos de oração – Iraque 
 
ORE   
 

Louve ao Senhor pelas famílias que retornaram as suas aldeias e ore por 

outras que farão escolhas semelhantes. Peça que sejam conduzidas e supridas 

por Deus e resplandeçam a luz de Jesus onde forem. 

 


