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 Joel mostra que o povo de Deus 
colheu as consequências dos seus pró-
prios atos. Naquele tempo, os israelitas 
não perceberam que a prosperidade foi 
tomada deles por uma razão simples: o 
juízo de Deus.

Nos dias atuais, a sociedade ainda 
pensa que os atos humanos não são 
capazes de produzir efeito algum, que 
não mudam a realidade, como se o pe-
cado de uma nação não atraísse a ira ou 
o juízo de Deus. A Bíblia fala claramen-
te a respeito das consequências dos 
atos humanos, inclusive no dia do juízo, 
quando tudo o que é mal será destruí-
do e tudo o que é bom permanecerá. 
Precisamos considerar o que o texto bí-
blico nos diz: “Não erreis: Deus não se 
deixa escarnecer; porque tudo o que o 
homem semear, isso também ceifará”, 
Gl 6.7.

É possível que a diferença entre a 
bênção e a maldição gere confusão 
para jovens e adolescentes. Afinal de 
contas, Deus amaldiçoa? 

 Vejamos alguns pontos importantes 
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para essa discussão:
• DEUS É JUSTO – Há uma frase que 

roda a internet, de autor desconhecido, 
mas que julgo uma importante reflexão 
para o assunto: “Deus é tão generoso 
que nos dá a liberdade de plantar o que 
quisermos; mas Ele é tão justo que co-
lhemos exatamente o que plantamos”. 
Deus é totalmente justo e imparcial. Ele 
dá a cada um segundo as suas obras, e 
a Bíblia diz que a justiça e o juízo são a 
base de Seu trono. O senso de justiça de 
Deus não erra, ao contrário da justiça 
humana. Ele é certeiro em seu julga-
mento e sabe exatamente o que dar a 
cada pessoa. Os atos humanos passam 
pelo olhar justo do nosso Deus, e nin-
guém tem foro privilegiado com Ele 
devido à posição social, à profissão ou 
ao nível de escolaridade. Deus retribui 
a cada um segundo os seus atos, e não 
segundo seus títulos e suas atribuições.

• DEUS ESTABELECEU PRINCÍ-
PIOS – Este é o primeiro passo para 
compreender os conceitos de bom e 
ruim, de bênção e maldição. Observa-
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mos claramente que Deus estabeleceu 
limites no princípio, quando criou o ho-
mem, veja:  “E ordenou o Senhor Deus 
ao homem, dizendo: De toda árvore do 
jardim comerás livremente, mas da ár-
vore da ciência do bem e do mal, dela 
não comerás; porque, no dia em que 
dela comeres, certamente morrerás”, 
Gn 2.16–17. O texto bíblico demons-
tra claramente que transgredir o limi-
te estabelecido por Deus traz morte. 
O salário do pecado é a morte, que foi 
decretada por causa do primeiro peca-
do cometido ainda no Éden. Ao longo 
das Escrituras, Deus nos alerta que Seus 
princípios devem ser seguidos para que 
possamos receber e/ou manter Suas 
bênçãos, senão enfrentaremos as con-
sequências do pecado, sofrendo maldi-
ções. Em suma, se o homem cumprir os 
princípios bíblicos, ele será abençoado; 
mas, se preferir quebrá-los, ele sofrerá 
as consequências.

• DEUS FAZ ALIANÇA – Sempre que 
Deus faz aliança, principalmente nos 

textos veterotestamentários, há uma 
espécie de contrato a ser cumprido. 
Veja: “Eis que hoje eu ponho diante de 
vós a bênção e a maldição: a bênção, 
quando ouvirdes os mandamentos do 
Senhor, vosso Deus, que hoje vos man-
do; porém a maldição, se não ouvirdes 
os mandamentos do Senhor, vosso 
Deus, e vos desviardes do caminho que 
hoje vos ordeno, para seguirdes ou-
tros deuses que não conhecestes”, Dt 
11.26–28. Nesse texto, vemos que des-
cumprir alguma cláusula do contrato 
divino cancela a proteção e a bênção de 
Deus, dando lugar à maldição. 

Aa atitudes erradas e a instabilidade 
humana acarretam maldição e conse-
quências ruins. Por isso a Bíblia nos aler-
ta que o povo peca por falta de conhe-
cimento, sem discernir entre o bem e o 
mal. É necessário que o povo de Deus 
ande na luz, cumprindo os mandamen-
tos e buscando uma vida santa para se 
resguardar de qualquer investida do in-
ferno e de qualquer maldição.


