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A palavra violência pode ser definida 
como: “ação ou efeito de empregar força 
física ou intimidação moral contra algo ou 
alguém” (Oxford Languages). Existem di-
versas maneiras de violentar alguém, seja 
moral, emocional ou fisicamente. Quan-
do falamos de violência nos dias atuais, 
logo nos remetemos ao que acontece 
dentro dos lares. Há uma pesquisa feita 
em São Bernardo do Campo – SP, pela 
Dra. Valéria Cristina Vilhena, Teóloga e 
Pedagoga que dá mais informações sobre 
isso. Em suas investigações, ela notou que 
pelo menos 40% das mulheres que decla-
raram terem sofrido violência doméstica 
eram cristãs, ou seja, acontecia em lares 
cristãos. Além disso, nestes últimos tem-
pos, com a emergência do COVID-19, 
Segundo a Agência Câmara de notícias, 
a Ouvidoria Nacional de Direitos Huma-
nos informou que houve crescimento no 
número de casos de violência domésti-
ca contra homens, mulheres, idosos e 
crianças, enquanto outro estudo feito por 
Emmanuel Rapizo e Nadine Melloni mos-
tra que os casos de furto têm diminuído. 
Apesar dessa oscilação, os  números da 
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violência, em geral, permanecem altos. 
Isso não é exclusivo de agora, mas acon-
tece desde o início dos tempos. A Bíblia 
afirma que a violência corrompe a terra 
(Gn 6.11; Sl 58.2), assim como no caso de 
Caim e Abel, quando o sangue clamou da 
terra a Deus por justiça.

A Palavra de Deus nos exorta a viver 
uma vida de paz uns com os outros, pois 
isso é suave e bom (Sl 133.1), porém mui-
tas pessoas não compreendem o real 
valor da vida em união e amor. Todos co-
nhecemos a história de Noé, mas poucas 
vezes analisamos minuciosamente o que 
levou o Senhor a destruir tudo com as 
águas do dilúvio. A Palavra de Deus afir-
ma que o aumento da violência foi o pon-
to principal da destruição da raça humana 
(Gn 6.13). Os textos chegam a dizer que os 
homens daquela época eram maus conti-
nuamente, sempre tramando a próxima 
maldade. Veja o grande perigo que há 
em viver uma vida cheia de perversidade 
e violência. Infelizmente muitas pessoas 
pegam o caminho da violência para con-
seguir o que querem, seja vingança, seja 
dinheiro ou tantas outras coisas.

Caim e Abel
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No entanto, nós trabalhamos com a 
única coisa capaz de transformar e liber-
tar o homem: a verdade. A Bíblia nos dá 
a certeza de que a verdade liberta, e sa-
bemos que Jesus, em Sua oração sacer-
dotal, afirma com firmeza: “A sua pala-
vra é a verdade”, Jo 17.17. Portanto, se as 
Escrituras são a verdade que liberta, de-
vemos dar valor a tudo o que nelas está 
escrito. Vejamos então algumas afirma-
ções bíblicas a respeito do homem per-
verso e violento:

♦ O SENHOR NÃO GOSTA DO QUE AMA 

A VIOLÊNCIA - “O Senhor prova o justo, 
mas a sua alma aborrece o ímpio e o que 
ama a violência”, Sl 11.5.

♦ O PERVERSO É ABOMINAÇÃO - “Não 
tenhas inveja do homem violento, nem 
escolhas nenhum de seus caminhos. 
Porque o perverso é abominação para o 
Senhor, mas com os sinceros está o seu 
segredo”, Pv 3.31,32.

♦ O PERVERSO CAIRÁ COM A FACILI-

DADE - “O que anda sinceramente sal-
var-se-á, mas o perverso em seus cami-
nhos cairá logo”, Pv 28.18.

♦ O PERVERSO SERÁ CONSUMIDO - “O 
homem de Belial, o homem vicioso, anda 
em perversidade de boca. Acena com os 
olhos, fala com os pés, faz sinais com os 
dedos. Perversidade há no seu coração; 
todo o tempo maquina mal; anda seme-

ando contendas. Pelo que a sua destrui-
ção virá repentinamente; subitamente 
será quebrantado, sem que haja cura”, 
Pv 6.12-15.

♦ O PERVERSO É GUIA QUE LEVA PARA 

A MORTE - “O homem violento persuade 
o seu companheiro e guia-o por cami-
nho não bom”, Pv 16.29.

É necessário compreendermos os 
perigos de viver uma vida de perversi-
dade, pois a Bíblia afirma que, ao per-
verso, o Senhor se torna indomável (Sl 
18.26). Deus odeia o homem maligno 
e, por causa disso, Ele lhe é opositor. 
Da mesma maneira, o Apóstolo Paulo 
diz: “Se Deus é por nós, quem será con-
tra nós?”, Rm 8.31. Cabe a indagação: 
quem será a seu favor quando Deus lhe 
é contrário? Horrenda coisa é cair nas 
mãos do Deus vivo! (Hb 10.31).
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