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Certamente você já sofreu alguma injustiça na vida. Seja no 

âmbito familiar, na igreja, no trabalho, na faculdade, ou em qual-

quer outro círculo, nós estamos passíveis a sofrer injustiças ao 

tratarmos com pessoas. O próprio Jesus Cristo foi condenado e 

morto injustamente por causa do orgulho e do coração endu-

recido dos homens de sua época.

Apesar de sofrermos muitas dores por conta da injustiça e 

por vezes pensarmos que estamos sozinhos, Deus nunca nos 

deixará desamparados (Sl 103.6). Ele tem prazer em mudar a 

história de pessoas angustiadas e injustiçadas, porque Ele é jus-

to e odeia a injustiça (Rm 1.18).

“Justiça e juízo são a base do teu trono; misericórdia e verda-

de vão adiante do teu rosto”, Sl 89.14.

Há na Bíblia inúmeros textos que revelam o quanto Deus é 

contrário à injustiça. Todo aquele que anda e pratica tal coisa é 

tido como abominação ao Senhor (Dt 25.16). Deus vê todas as 

injustiças deste mundo e observa todas as pessoas que tentam 

crescer às custas desta prática tão perversa e indigna, eles não 

estarão livres da condenação (1 Co 6.9).

Desde o estabelecimento do decálogo e das primeiras leis 

instituídas por Deus, fica claro o seu comprometimento com a 

Justiça, visto que a grande maioria dos mandamentos visava 

combater as práticas arbitrárias e trazer à tona um caráter puro 

e piedoso para o seu povo. Além disso, durante toda a narrativa 

bíblica Deus traz juízo para os impiedosos e abençoa os que 

andam e praticam a justiça.

É importante ressaltar que José não tentou em momento al-

gum se vingar com suas próprias mãos, porém, o próprio Deus 

o honrou no meio de sua parentela e de todos os que intenta-

ram matá-lo. Apesar de tudo o que sofreu, José procurou andar 

em justiça diante de Deus e colheu os frutos dessa decisão. 

“O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e 

a honra”, Pv 21.21.

Assim como José, precisamos andar em retidão e praticar a 

justiça independente das atitudes alheias e das circunstâncias 

que se apresentam, confiando que ao fim de tudo o Senhor sa-

ciará a fome e a sede de justiça dos corações tementes a Ele 

(Mt 5.6).

Um Deus justo
#conectou?
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VENCENDO AS INJUSTIÇAS DA VIDA


