


INTRODUÇÃO 



As autoridades desse mundo 



Será que vocês, 
poderosos, falam de fato 

com justiça? Será que 
vocês, homens, julgam 

retamente?(NVI)  

Sl 58.1  



Falais 
verdadeiramente 
justiça, ó juízes? 

Julgais com retidão os 
filhos dos homens? 

Sl 58.1  



Não! No coração 
vocês tramam a 

injustiça, e na terra as 
suas mãos espalham a 

violência.  
Sl 58.2 



Coração injusto 



Não! No coração 
vocês tramam a 

injustiça, e na terra as 
suas mãos espalham a 

violência. 
  Sl 58.2 



Ai daqueles que planejam 
maldade, dos que tramam 

o mal em suas camas! 
Quando alvorece, eles o 

executam, porque isso eles 
podem fazer.    

Mq 2.1 



Cobiçam terrenos e se 
apoderam deles; cobiçam 
casas e as tomam. Fazem 

violência ao homem e à sua 
família, a ele e aos seus 

herdeiros.    
Mq 2.2 



Mãos violentas 



Não! No coração 
vocês tramam a 

injustiça, e na terra as 
suas mãos espalham 

a violência. 
    Sl 58.2 



Ai daqueles que planejam 
maldade, dos que tramam o 

mal em suas camas! 
Quando alvorece, eles o 

executam, porque isso eles 
podem fazer.     

Mq 2.1 



Cobiçam terrenos e se 
apoderam deles; cobiçam 
casas e as tomam. Fazem 

violência ao homem e à sua 
família, a ele e aos seus 

herdeiros.     
Mq 2.2 



Origem da maldade 



Os ímpios erram o 
caminho desde o 

ventre; desviam-se os 
mentirosos desde que 

nascem.     
Sl 58.3 



Sei que sou pecador 
desde que nasci, sim, 

desde que me 
concebeu minha mãe.     

Sl 51.5 



Como está escrito: 
Não há nenhum 
justo, nem um 

sequer;  
Rm 3.10 



não há ninguém 
que entenda, 
ninguém que 

busque a Deus. 
Rm 3.11 



Todos se desviaram, 
tornaram-se juntamente 
inúteis; não há ninguém 
que faça o bem, não há 

nem um sequer.     

Rm 3.12 



Serpentes 



Seu veneno é como 
veneno de serpente; 

tapam os ouvidos, 
como a cobra que se 

faz de surda 
Sl 58.4 



para não ouvir a 
música dos 

encantadores, que 
fazem encantamentos 
com tanta habilidade.       

Sl 58.5 



Como vamos reagir nestas circunstâncias? 



Orar 



Quebra os dentes 
deles, ó Deus; 

arranca, Senhor, as 
presas desses leões 

Sl 58.6 



Antes de tudo, recomendo 
que se façam súplicas, 
orações, intercessões e 

ação de graças por todos 
os homens;  

1Tm 2.1 



pelos reis e por todos os 
que exercem autoridade, 
para que tenhamos uma 
vida tranquila e pacífica, 

com toda a piedade e 
dignidade. 

1Tm 2.2 



Isso é bom e 
agradável perante 

Deus, nosso 
Salvador,  

1Tm 2.3 



Confiar na justiça divina 



Quebra os dentes 
deles, ó Deus; 

arranca, Senhor, as 
presas desses leões!  

Sl 58.6 



Desapareçam como a 
água que escorre! 

Quando empunharem o 
arco, caiam sem força as 

suas flechas! 

Sl 58.7 



Sejam como a lesma 
que se derrete pelo 
caminho; como feto 
abortado, não vejam 

eles o sol! 
Sl 58.8 



Os ímpios serão 
varridos antes que as 
suas panelas sintam o 
calor da lenha, esteja 

ela verde ou seca.  

Sl 58.9 



O anjo passou a foice 
pela terra, ajuntou as 
uvas e as lançou no 

grande lagar da ira de 
Deus.  

Ap 14.19 



Elas foram pisadas no lagar, 
fora da cidade, e correu sangue 
do lagar, chegando ao nível dos 

freios dos cavalos, numa 
distância de cerca de trezentos 

quilômetros. 

Ap 14.20 



Viver como justos 



Os justos se alegrarão 
quando forem vingados, 
quando banharem seus 

pés no sangue dos 
ímpios.  

Sl 58.10 



Então os homens 
comentarão: De fato os 

justos têm a sua 
recompensa; com certeza 
há um Deus que faz justiça 

na terra. 
Sl 58.11 



Agora me está reservada a 
coroa da justiça, que o Senhor, 
justo Juiz, me dará naquele dia; 

e não somente a mim, mas 
também a todos os que amam 

a sua vinda. 

2Tm 4.8 



Por isso os ímpios não 
resistirão no 

julgamento, nem os 
pecadores na 

comunidade dos justos.  
Sl 1.5 



Pois o Senhor aprova o 
caminho dos justos, 
mas o caminho dos 

ímpios leva à 
destruição! 

Sl 1.6 


