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LIÇÃO

“Não sabeis que os injustos não hão de herdar o Reino de 
Deus?” 1Co 6.9.

A Palavra de Deus é bem enfática quando se trata de injus-

tiça, Deus reserva o injusto para receber sua recompensa e 

castigo (2Pe 2:9). É interessante notar que o Senhor odeia essa 

prática que não o reflete em nada, pois Deus é essencialmen-

te Justo. “Ele é a Rocha cuja obra é perfeita, porque todos os 
seus caminhos juízo são; Deus é a verdade, e não há nele in-
justiça; justo e reto é.” Dt 32.4.

Segundo o dicionário, um dos significados de injustiça é: 

“Que viola os direitos de outra pessoa”. É possível encontrar na 

Bíblia diversos exemplos de direitos sendo violados. Além de 

conhecermos os exemplos, entretanto, precisamos aprender a 

pôr em prática o exercício da justiça! O único modo de largar 

a injustiça é praticando a justiça e mudando nossos próprios 

padrões de comportamento (Pv 21.21).

A justiça social é um dos parâmetros que Deus deixa claro 

que precisamos praticar sem fazer distinção entre pessoas, pois 

quando agimos desta maneira, não importa quem está sendo 

ajudado, pois toda ajuda dada se torna como um presente para 

o próprio Deus. 

Veja o que Jesus disse em um de seus discursos:

“Então, dirá o Rei aos que à sua direita: Vinde, benditos de 
meu Pai, possuí por herança o Reino que vos está preparado 
desde a fundação do mundo; porque tive fome, e destes-me de 

comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospe-
dastes-me; nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na 
prisão, e fostes ver-me. Então, os justos lhe responderão, dizen-
do: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer? Ou 
com sede e demos de beber? E, quando te vimos estrangeiro e 
hospedamos? Ou nu e vestimos? E, quando te vimos enfermo 
ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em 
verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pe-
queninos irmãos, a mim fizestes”, Mt 25.34-40.

Porém aos injustos, não lhes será permitido entrar no Reino 

dos Céus

“Então, dirá também à sua esquerda: Apartai-vos de mim, 
malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus 
anjos; porque tive fome, e não me destes de comer; tive sede, 
e não me destes de beber; sendo estrangeiro, não me reco-
lhestes; nu, não me vestistes; e estando enfermo e na prisão, 
não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, di-
zendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou 
estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servi-
mos? Então, lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo 
que, quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fi-
zestes a mim”, Mt 25.41-45.

A Ética Cristã deve se basear sempre em ajudar o próximo 

independente de quem seja, pois, ao fazer por ele, estará fazen-

do por Jesus.

INJUSTIÇA, UMA ATITUDE QUE ATRAI A IRA DE DEUS
#conectou?
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