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Ao olhar para as maldades que acon-
tecem pelo mundo, talvez você já tenha 
feito a mesma pergunta do salmista: “Até 
quando os ímpios, Senhor, até quando os 
ímpios saltarão de prazer?”, Sl 94.3. É difí-
cil ver atrocidades, falta de amor, falta de 
compaixão. Diante de situações assim, 
nosso coração se enche de sede de justi-
ça. O questionamento do ser humano é: 
Por que Deus permitiu isto? Até quando o 
maldoso vai prosperar? Quando receberá 
o castigo merecido? A verdade, porém, é 
que quase sempre não obtemos as respos-
tas desejadas para tais questionamentos. 

O Deus de Israel demonstra grande 
misericórdia e paciência com as ações 
humanas; mesmo assim, Ele usou o 
profeta Naum para levar uma mensa-
gem dura ao povo, mas que nos ensina 
a respeito de Seu caráter justo.

“O Senhor é tardio em irar-se, mas 
grande em força e ao culpado não tem 
por inocente; o Senhor tem o seu cami-
nho na tormenta e na tempestade, e as 
nuvens são o pó dos seus pés”, Na 1.3. 

Esse trecho da narrativa bíblica de-
monstra que a bondade de Deus não o 
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torna injusto. Ele não deixa de retribuir 
a cada um suas atitudes erradas, mas é 
misericordioso o suficiente para dar ao 
homem uma nova chance de arrependi-
mento. As misericórdias de Deus, por-
tanto, são a causa de não sermos con-
sumidos (Lm 3.22).

Quando nos iramos com as maldades 
ou os erros alheios, nós nos esquece-
mos das muitas vezes que atraímos a 
ira de Deus, e Ele inundou nossa vida 
de misericórdia. O coração humano é 
impiedoso, por isso deseja a vingança 
e a justiça própria; mas a vingança e a 
justiça serão realizadas por Deus. A nos-
sa parte é levar todas as causas ao Justo 
Juiz, que revelará seu furor contra os ini-
migos que se opõem à justiça (Na 1.2).

A Igreja do Senhor sabe que Ele é justo. 
Precisamos estar firmes em Cristo, co-
locando todas as causas em Suas mãos, 
porque Ele não deixará que o justo pade-
ça. Clame pelo Justo Juiz, para que suas 
causas sejam todas julgadas e atendidas.

“E Deus não fará justiça aos seus esco-
lhidos, que clamam a ele de dia e de noite, 
ainda que tardio para com eles?”, Lc 18.7.

Naum, o profeta 
do Justo Juiz
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