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Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça 
livra da morte.  

 

O crime não compensa! O pecado não trará sucesso! A maldade não pode 
lucrar, não importa quanta riqueza material que você temporariamente possa 
amontoar. Você não pode comprar de Deus o seu julgamento nesta vida ou 
na próxima. A justiça é a chave de uma vida bem sucedida, e ela o livrará de 
inúmeras mortes. Você está comprometido com a justiça, mesmo que isso 
venha a significar pobreza terrena? 

Os homens maus podem prosperar for um pouco de tempo. Não tenha inveja 
deles; é uma ilusão – juízo terrível está chegando em breve! 

Provérbios 3:31-32:- “Não tenhas inveja do homem violento, nem 
escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação 
para o Senhor, mas com os retos está o seu segredo.” 

Provérbios 23:17-18:- “Não tenhas inveja dos pecadores; antes 
conserva-te no temor do Senhor todo o dia. Porque deveras terás uma 
recompensa; não será malograda a tua esperança.” 

Salmos 37:1-3:- “Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas 
inveja dos que praticam a iniqüidade. Pois em breve murcharão como a 
relva, e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem; 
assim habitarás na terra, e te alimentarás em segurança.” 

Salmos 73:1-20:- “Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para 
com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase 
resvalaram; pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois 
eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque 
eles não sofrem dores; são e robusto é o seu corpo. Não se acham em 
tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais 
homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar; a 
violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de 
gordura; trasbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam 
maliciosamente; falam arrogantemente da opressão. Põem a sua boca 
contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta 
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para eles e não acha neles falta alguma. E dizem: Como o sabe Deus? e: 
Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios; sempre em 
segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade que em vão tenho 
purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois 
todo o dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Se eu tivesse 
dito: Também falarei assim; eis que me teria havido traiçoeiramente 
para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para 
compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei 
no santuário de Deus; então percebi o fim deles. Certamente tu os pões 
em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na 
desolação num momento! ficam totalmente consumidos de terrores. 
Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando 
acordares, desprezarás as suas fantasias.” 

Não os imites; o pecado não funciona e você perderá. 

Provérbios 11:4:- “De nada aproveitam as riquezas no dia da ira; porém 
a justiça livra da morte.” 

Salmos 49:6-14:- “Dos que confiam nos seus bens e se gloriam na 
multidão das suas riquezas? Nenhum deles de modo algum pode remir 
a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, (pois a redenção da sua 
vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam;) para que 
continuasse a viver para sempre, e não visse a cova. Sim, ele verá que 
até os sábios morrem, que perecem igualmente o néscio e o estúpido, e 
deixam a outros os seus bens. O pensamento íntimo deles é que as suas 
casas são perpétuas e as suas habitações de geração em geração; dão às 
suas terras os seus próprios nomes. Mas o homem, embora esteja em 
honra, não permanece; antes é como os animais que perecem. Este é o 
destino dos que confiam em si mesmos; o fim dos que se satisfazem 
com as suas próprias palavras. Como ovelhas são arrebanhados ao Seol; 
a morte os pastoreia; ao romper do dia os retos terão domínio sobre 
eles; e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhes será por 
habitação.” 

Lucas 12:15-21:- “E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda 
espécie de cobiça; porque a vida do homem não consiste na abundância 
das coisas que possui. Propôs-lhes então uma parábola, dizendo: O 
campo de um homem rico produzira com abundância; e ele arrazoava 
consigo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus 
frutos. Disse então: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei 
outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens; e 
direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos 
anos; descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, 
esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem 
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será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com 
Deus. 

Tiago 5:1-3:- “Eia agora, vós ricos, chorai e pranteai, por causa das 
desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e 
as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata 
estão enferrujados; e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e 
devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos 
dias.” 

O homem rico se regalava suntuosamente todos os dias, mas ele não podia 
prolongar a sua vida ou comprar o caminho para o céu. Na realidade, ele não 
podia comprar nem uma gota d’água para molhar a sua língua.  

Lucas 16:19-21:- “Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e 
de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu 
portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de 
úlceras; o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da 
mesa do rico; e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras.” 

Acab e Jezabel assassinaram a Nabote, para lhe roubar o vinhedo, mas o 
vinho que produzia não podia alegrar o coração do Deus santo! Vingança é 
minha, diz o Senhor! Até parecia que eles estavam ganhando em matéria de 
propriedades reais através de uma grave conspiração; mas uma flecha atirada a 
esmo matou Acabe e os cães lamberam o seu sangue e devoraram a Jezabel. 

I Reis 21:1-16:- “Sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o 
jizreelita, uma vinha em Jizrreel, junto ao palácio de Acabe, rei de 
samária, falou este a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me 
sirva de horta, porque está vizinha, ao pé da minha casa; e te darei por 
ela outra vinha melhor; ou, se desejares, dar-te-ei o seu valor em 
dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: Guarde-me o Senhor de 
que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio para sua casa, 
desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, 
lhe falara; pois este lhe dissera: Não te darei a herança de meus pais. 
Tendo-se deitado na sua cama, virou a rosto, e não quis comer. Mas, 
vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Por que está o teu espírito tão 
desgostoso que não queres comer? Ele lhe respondeu: Porque falei a 
Nabote, o jizreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro; ou, se 
te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Ele, porém, disse: Não te 
darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu 
agora no reino de Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração; eu 
te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome 
de Acabe e, selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos 
nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas 
cartas: Apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo. E ponde 
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defronte dele dois homens, filhos de Belial, que testemunhem contra 
ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduzi-o 
para fora, e apedrejai-o até que morra. Pelo que os homens da cidade 
dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, 
fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas 
que ela lhes mandara. Apregoaram um jejum, e puseram Nabote diante 
do povo. Também vieram dois homens, filhos de Belial, e sentaram-se 
defronte dele; e estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote 
perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. 
Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram, de sorte que 
morreu. Depois mandaram dizer a Jezabel : Nabote foi apedrejado e 
morreu. Ora, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, 
disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, e jizreelita, 
a qual ele recusou dar-te por dinheiro; porque Nabote já não vive, mas 
é morto. Quando Acabe ouviu que Nabote já era morto, levantou-se 
para descer à vinha de Nabote, o jizreelita, a fim de tomar posse dela.” 

I Reis 22:37-38:- “Morreu, pois, o rei, e o levaram para samária, e ali o 
sepultaram. E lavaram o seu carro junto ao tanque de samária, e os cães 
lamberam-lhe o sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito; 
ora, as prostitutas se banhavam ali.” 

II Reis 9:30-37:- “Depois Jeú veio a Jizreel; o que ouvindo Jezabel, 
pintou-se em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela 
janela. Quando Jeú entrava pela porta, disse ela: Teve paz Zinri, que 
matou a seu senhor ? Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: 
Quem é comigo? quem? E dois ou três eunucos olharam para ele. 
Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo; e foram 
salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos; e ele a atropelou. E 
tendo ele entrado, comeu e bebeu; depois disse: Olhai por aquela 
maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para a sepultar; 
porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. 
Então voltaram, e lho disseram. Pelo que ele disse: Esta é a palavra do 
Senhor, que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, 
dizendo: No campo de Jizreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o 
seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jizreel; de 
modo que não se poderá dizer: Esta é Jezabel.” 

Se você progride através da maldade, é apenas por um momento. O prazer de 
Judas com as trinta peças de prata não duraram muito, como as suas 
entranhas espalhadas testificam através de dois milênios.  

Atos 1:18-19:- “(Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua 
iniqüidade; e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e 
todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de 

http://www.monergismo.com


Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

todos os habitantes de Jerusalém; de maneira que na própria língua 
deles esse campo se chama Acéldama, isto é, Campo de Sangue.)” 

A família de Acã estragou o dia em que ele tomou das riquezas de Jericó. 

Josué 7:19-26:- “Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá, peço-te, glória 
ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me 
agora o que fizeste; não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué: 
Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz: 
quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e duzentos siclos 
de prata, e uma cunha de ouro do peso de cinqüenta siclos, cobicei-os e 
tomei-os; eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e 
a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros, que foram 
correndo à tenda; e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando 
a prata debaixo da capa. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da 
tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel; e as puseram 
perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, 
filho de Zerá, e a prata, a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas 
filhas, e seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto 
tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse josué: Por que nos 
perturbaste? hoje o Senhor te perturbará a ti: E todo o Israel o 
apedrejou; queimaram-nos no fogo, e os apedrejaram: E levantaram 
sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de 
hoje. E o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama 
aquele lugar até hoje o vale de Acor.” 

Geazi não conseguiu trocar o produto do seu roubo pela cura da lepra. 

II Reis 5:20-27:- “Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, 
moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou 
a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que 
trazia; vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma 
coisa. Foi pois, Geazi em alcance de Naamã. Este, vendo que alguém 
corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e perguntou: Vai tudo 
bem? Respondeu ele: Tudo vai bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: 
Eis que agora mesmo vieram a mim dois mancebos dos filhos dos 
profetas da região montanhosa de Efraim; dá-lhes, pois, um talento de 
prata e duas mudas de roupa. Disse Naamã: Sê servido de tomar dois 
talentos. E instou com ele, e amarrou dois talentos de prata em dois 
sacos, com duas mudas de roupa, e pô-los sobre dois dos seus moços, 
os quais os levaram adiante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, 
tomou-os das mãos deles e os depositou na casa; e despediu aqueles 
homens, e eles se foram. Mas ele entrou e pôs-se diante de seu amo. 
Então lhe perguntou Eliseu: Donde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu 
servo não foi aparte alguma. Eliseu porém, lhe disse: Porventura não 
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foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro 
ao teu encontro? Era isto ocasião para receberes prata e roupa, olivais e 
vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se 
pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da 
presença dele leproso, branco como a neve.” 

Ananias e Safira retiveram uma parte do dinheiro por fraude, mas não levaram 
nada com eles do que do que haviam retido. 

Atos 5:1-11:- “Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua 
mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo-o 
também sua mulher; e levando a outra parte, a depositou aos pés dos 
apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu 
coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do 
preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? e vendido, não 
estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em 
teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, 
ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos 
os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, 
transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de 
cerca de três horas, entrou também sua mulher, sabendo o que havia 
acontecido. E perguntou-lhe Pedro: Dize-me vendestes por tanto 
aquele terreno? E ela respondeu: Sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: 
Por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis 
aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também 
a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os 
moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado 
do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que 
ouviram estas coisas.”  

O rei da Assíria, a que Deus soberanamente usou para punir a Israel, 
amontoou tesouros da maldade pelo seu voraz e conquistador coração; 

Isaías 10:5-14:- “Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha 
indignação é como bordão nas suas mãos. Eu a envio contra uma nação 
ímpia; e contra o povo do meu furor lhe dou ordem, para tomar o 
despojo, para arrebatar a presa, e para os pisar aos pés, como a lama das 
ruas. Todavia ela não entende assim, nem o seu coração assim o 
imagina; antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas 
nações. Pois diz: Não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calnó 
como Carquêmis? não é Hamate como Arpade? E samária como 
Damasco? Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos 
ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as 
de Jerusalém e de samária. como fiz a samária e aos seus ídolos, não o 
farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, 
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havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em 
Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu 
coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto diz ele: Com a 
força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou 
entendido; eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e 
como valente abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha 
mão as riquezas dos povos como a um ninho; e como se ajuntam os 
ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra; e não houve quem 
movesse a asa, ou abrisse a boca, ou chilreasse.” 

mas o mesmo Deus o rasgou em pedaços quando terminou a sua utilidade. 

Isaías 10:15-19:- “Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta 
com ele? ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? como se a 
vara movesse o que a levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é 
pau! Pelo que o Senhor Deus dos exércitos fará definhar os que entre 
eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como 
incêndio de fogo. A Luz de Israel virá a ser um fogo e o seu Santo uma 
labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as 
suas sarças. Também consumirá a glória da sua floresta, e do seu campo 
fértil, desde a alma até o corpo; e será como quando um doente vai 
definhando. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que 
um menino as poderá contar.” 

A igreja meretriz da Babilônia – o catolicismo romano e suas filhas 
protestantes – se apossaram de tesouro pela maldade; mas o Senhor 
Jesus Cristo está chegando para reduzi-la a pó! 

Apocalipse 17:1-6:- “Veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e 
falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande 
prostituta que está assentada sobre muitas águas; com a qual se 
prostituíram os reis da terra; e os que habitam sobre a terra se 
embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em 
espírito a um deserto; e vi uma mulher montada numa besta cor de 
escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha sete 
cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, 
e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas; e tinha na mão um 
cálice de ouro, cheio das abominações, e da imundícia da prostituição; e 
na sua fronte estava escrito um nome simbólico: A grande Babilônia, a 
mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher 
estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos 
mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração.” 

Apocalipse 18:1-24:- “Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo 
que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E 
ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se 
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tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e 
guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm 
bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se 
prostituíram com ela; e os mercadores da terra se enriqueceram com a 
abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo 
meu, para que não sejas participante dos sete pecados, e para que não 
incorras nas suas pragas.  

5Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se 
lembrou das iniqüidades dela. 6Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado 
e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras; no cálice em que vos 
deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Porque os seus pecados se 
acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniqüidades dela. Tornai a 
dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro 
conforme as suas obras; no cálice em que vos deu de beber dai-lhe a ela 
em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, tanto lhe dai 
de tormento e de pranto; pois que ela diz em seu coração: Estou 
assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o 
pranto. Por isso, num mesmo dia virão as suas pragas, a morte, e o 
pranto, e a fome; e será consumida no fogo; porque forte é o Senhor 
Deus que a julga. E os reis da terra, que com ela se prostituíram e 
viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a 
fumaça do seu incêndio; e, estando de longe por medo do tormento 
dela, dirão: Ai! ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte! pois numa 
só hora veio o teu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os 
mercadores da terra; porque ninguém compra mais as suas mercadorias: 
mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho 
fino, de púrpura, de seda e de escarlata; e toda espécie de madeira 
odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de 
bronze, de ferro e de mármore; e canela, especiarias, perfume, mirra e 
incenso; e vinho, azeite, flor de farinha e trigo; e gado, ovelhas, cavalos 
e carros; e escravos, e até almas de homens. Também os frutos que a 
tua alma cobiçava foram-se de ti; e todas as coisas delicadas e suntuosas 
se foram de ti, e nunca mais se acharão. Os mercadores destas coisas, 
que por ela se enriqueceram, ficarão de longe por medo do tormento 
dela, chorando e lamentando, dizendo: Ai! ai da grande cidade, da que 
estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com 
ouro, e pedras preciosas, e pérolas! porque numa só hora foram 
assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega para 
qualquer porto e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no 
mar se puseram de longe; e, contemplando a fumaça do incêndio dela, 
clamavam: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram 
pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando, 
dizendo: Ai! ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no 

http://www.monergismo.com


Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

mar se enriqueceram em razão da sua opulência! Porque numa só hora 
foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e 
profetas; porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Um forte anjo 
levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: 
Com igual ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais 
será achada. E em ti não se ouvirá mais o som de harpistas, de músicos, 
de flautistas e de trombeteiros; e nenhum artífice de arte alguma se 
achará mais em ti; e em ti não mais se ouvirá ruído de mó; e luz de 
candeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em 
ti se ouvirá; porque os teus mercadores eram os grandes da terra; 
porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se 
achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram 
mortos na terra.”  

O crime não compensa! O pecado não terá sucesso! “Ajuntar tesouros com 
língua falsa é uma vaidade fugitiva; aqueles que os buscam, buscam a morte. A 
violência dos ímpios arrebatá-los-á, porquanto recusam praticar a justiça.” 
(Provérbios 21:6-7). “Como a perdiz que ajunta pintainhos que não são do seu 
ninho, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente; no meio de 
seus dias as deixará, e no seu fim se mostrará insensato.” (Jeremias 17:11).  

“Mas a justiça livra da morte.” (Provérbios 10:2b e 11:4b) Escreveu Salomão. 
A justiça de Jesus Cristo livrará os seus eleitos da segunda morte – eterna no 
lago de fogo – pelo livro da vida. 

Apocalipse 20:11-15:- “E vi um grande trono branco e o que estava 
assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu; e não foi 
achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé 
diante do trono; e abriram-se uns livros; e abriu-se outro livro, que é o 
da vida; e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas 
nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele 
havia; e a morte e o hades entregaram os mortos que neles havia; e 
foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o hades 
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de 
fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi 
lançado no lago de fogo.” 

Romanos 5:19:- “Porque, assim como pela desobediência de um só 
homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela 
obediência de um muitos serão constituídos justos.” 

II Coríntios 5:21:- “Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez 
pecado por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.” 
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Mas é pela justiça pessoal1 que você evita a morte de sua comunhão com 
Deus. 

Tiago 5:19-20:- “Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da 
verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um 
pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, e cobrirá 
uma multidão de pecados.” 

Apocalipse 3:1:- “Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aquele 
que tem os sete espíritos de Deus, e as estrelas: Conheço as tuas obras; 
tens nome de que vives, e estás morto.”  

morte física pela correção, 

I Coríntios 11:28-34:- “Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim 
coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, come e bebe 
para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por 
causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que 
dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos 
julgados; quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos 
corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus 
irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se 
algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para 
condenação vossa. E as demais coisas eu as ordenarei quando for.” 

e tome posse da vida eternal. 

Salmos 15:1-5:- “Quem, Senhor, habitará na tua tenda? quem morará 
no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a 
justiça, e do coração fala a verdade; que não difama com a sua língua, 
nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta; 
aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que 
temem ao Senhor; aquele que, embora jure com dano seu, não muda; 
que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o 
inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado.” 

I Timóteo 6:11-12:- “Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e 
segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Peleja 
a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, 
tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.”  

Enquanto que muitas pessoas têm medo ou não compreendem a importância 
da justiça pessoal, ela certamente está enfatizada na palavra de Deus. A 
invenção moderna de uma mera decisão determinando seu destino eterno é 

                                                
1 A qual, sem dúvida, é produzida pela graça de Deus operando em seus eleitos. (N. do E.) 
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heresia. Crendo e clamando no nome de Jesus Cristo é nada sem a obediência 
aos seus mandamentos. 

Mateus 7:21-23:- “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no 
reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos 
céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos 
nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu 
nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca 
vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade. Todo 
aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será 
comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E 
desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram 
com ímpeto contra aquela casa; contudo não caiu, porque estava 
fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas 
palavras, e não as põe em prática, será comparado a um homem 
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.” 

Lucas 6:46:- “E por que me chamais: Senhor, Senhor, e não fazeis o 
que eu vos digo?” 

João 5:29:- “Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e 
os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo.” 

Atos 10:34-35:- “Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade 
reconheço que Deus não faz acepção de pessoas; mas que lhe é 
aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é 
justo.” 

Filipenses 3:8-14:- “Sim, na verdade, tenho também como perda todas 
as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; 
pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como 
refugo, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo 
como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, 
a saber, a justiça que vem de Deus pela fé; para conhecê-lo, e o poder 
da sua ressurreição e a e a participação dos seus sofrimentos, 
conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso 
chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, 
ou que seja perfeito; mas vou prosseguindo, para ver se poderei 
alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. 
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa 
faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando 
para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação 
celestial de Deus em Cristo Jesus.” 

I Timóteo 6:17-19:- “Manda aos ricos deste mundo que não sejam 
altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em 
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Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas 
gozarmos; que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que 
sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom 
fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida.” 

Hebreus 5:9:- “E, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna 
salvação para todos os que lhe obedecem.” 

Tiago 2:14-16:- “Que proveito há, meus irmãos se alguém disser que 
tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão 
ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e 
algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos; e não 
lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso?” 

II Pedro 1:5-11:- “E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, 
acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência o 
domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à 
perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o 
amor. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos 
deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, 
vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação 
dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais 
diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo 
isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente 
concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo.” 

Você tem inveja dos tesouros dos maus? Você deseja os seus prazeres, 
riquezas e confortos? A troca não vale mesmo a pena. Salomão julgou, 
“Melhor é o pouco com justiça, do que grandes rendas com injustiça.” 
(Provérbios 16:8). E Jesus confirmou pelos seus ensinos, “Pois que aproveita 
ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? ou que dará o 
homem em troca da sua vida? (Mateus 16:26.) 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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