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Lição 04

MISERICÓRDIA E 
JUSTIÇA EM 
SALMOS E 

PROVÉRBIOS



“Defendei o pobre e o órfão; fazei justiça ao 
aflito e necessitado. Livrai o pobre e o 

necessitado; tirai-os das mãos dos ímpios”
Sl. 82:3, 4



 “Defendei – fazei justiça”

 “Livrai – tirai-os”

Salmos e provérbios são dois livros 
especialmente adaptados aos desafios de viver 
fielmente no meio das experiências e 
provações comuns da vida.

Ambos oferecem ideias sobre a visão de Deus 
para a sociedade, e sua preocupação especial 
para os pobres e oprimidos.





O Senhor é honrado pelos nossos atos de 
misericórdia, pelo exercício de compenetrada 
cons ide ração  pe los  de safo r t u n a d o s  e 
angustiados. As viúvas e os órfãos necessitam 
mais que simplesmente nossa caridade. 
Necessitam de simpatia, cuidado, palavras de 
compaixão e mão ajudadora que os coloque 
onde possam aprender a se ajudarem a si 
m e s m o s .  To d a  o b r a  f e i t a  p e l o s  q u e 
necessitam de auxílio é como se fosse feita a 
Cristo.

Beneficência Social, Pág. 85 



Temas da Semana

Dom – 21 Julho – Salmos: cânticos de 
esperança  para os oprimidos

Seg – 22 Julho – “Faça alguma coisa Deus”

Ter – 23 Julho  – Promessas de um rei

Qua – 24 Julho – Andando com o Senhor

Qui – 25 Julho – Provérbios: misericórdia 
para com os necessitados



Salmos: cânticos de esperança para os oprimidos

“Ele mesmo julga o mundo com justiça; julga os povos com 
equidade. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, 

um alto refúgio em tempos de angústia.”
Sl. 9:8, 9  

VOCÊ JÁ SE SENTIU INJUSTIÇADO?



Salmos: cânticos de esperança para os oprimidos

Em primeiro lugar, esperamos que Deus faça justiça: 
"ele julgará o mundo com justiça, e os povos com 
retidão" (Sl. 9:8).

Quem está sofrendo algum tipo de situação 
desagradável ou angustiante, não vê a hora de 
ocorrer o livramento ou de ver aquele momento ruim 
passar. 

Quando uma pessoa é perseguida ela passa a viver 
sob pressão e foca no perseguidor e não em seu 
libertador, aumentando dessa forma a angústia.



“Faça alguma coisa, Deus!”
“Livrai o pobre e o necessitado; tirai-os das mãos dos ímpios.” 

(Sl. 82:4)

Deus deu leis justas que puniam a opressão e o 
tratamento desigual entre as pessoas.

Como juiz supremo, ele delegou sua autoridade 
judicial para os homens que deviam julgar de acordo 
com essas leis justas, e chamou-os de "deuses" (v. 1,6).



“Faça alguma coisa, Deus!”

Mas, se em vez de livrar "os afligidos e os 
necessitados... pela mão dos ímpios "(v. 4), os juízes 
não agem em retidão, isso traz injustiças sociais, e 
Deus os responsabilizará por isso (v. 7).

Embora possamos sofrer por um veredicto judicial 
errôneo nesta terra, há um juiz sobre todos nós que 
pode ser apelado para julgar o nosso caso de forma 
justa (v. 8).



Promessas de um rei
“Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que 
habitem comigo; o que anda no caminho perfeito, esse 

me servirá.” (Sl. 101:6)

 Qual é a responsabilidade dos líderes de uma 
nação?

 Davi sabia muito bem.

 Ao ser coroado, ele decidiu cercar-se com pessoas 
íntegras e expulsou de sua presença os infames, os 
orgulhosos, os fraudadores, aqueles que falam  
mentira, e todos os que fazem iniqüidade (v. 5:7, 8).





Andando com o Senhor
“Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, 

e cuja esperança está no Senhor seu Deus”
Sl. 146:5

O Salmo 146:6-9 encoraja-nos a louvar a Deus, nosso criador, e a confiar nele, porque...

Sempre mantém 
a verdade

Faz justiça aos 
oprimidos

Dá de comer aos 
famintos

Põe em 
liberdade aos 

cativos

Dá vista aos 
cegos

Sustem aos 
sobrecarregado

Ama aos justos Protege ao 
estrangeiro

Sustem ao órfão 
e a viúva

Frustra os 
planos dos 

ímpios





Provérbios: misericórdia para 
com os necessitados

A decisão final do Juiz no último dia se guiará 
pelo interesse e zelo que tivermos manifestado 
no trabalho pelos necessitados, tentados e 
oprimidos. Você não pode passar de largo por 
eles e entrar com os remidos na cidade de 
Deus.

Testemunhos Para a Igreja, Vol. 5, Pág. 612



Provérbios: misericórdia para 
com os necessitados

• Não sejas negligente, para não empobrecer.

• Administra com sabedoria teus bens, embora sejam poucos.

• Sê uma testemunha verdadeira. Sê honesto.

• Não oprimas ao pobre, sê misericordioso com ele.

• Sê feliz com o que tens.

• Não cometa injustiças para tirar proveitos.

• Que todas tuas transações sejam justas.

• Não justifique o mal, nem condenes ao justo.

• Dá ao pobre, emprestas a Deus.

• Não roube o pobre nem aflijas o afligido. Deus julga sua causa.

• Teme a Deus. Não faças extorsão. Aparte-se da avareza.

• Sejas rico ou pobre, não te apartes de Deus.





Próxima Semana

O CLAMOR 
DOS PROFETAS


