
3. Justiça e misericórdia no Antigo Testamento: Parte 1(3T 2016—O papel da 
igreja na comunidade) 
 
Material bíblico: Êxodo 22:21–23, 23:2–9, Amós 8:4–7, Isaías 1:13–17, 58:1–14, Atos 
20:35. 
 
Citações 

• É moralmente abominável dizer que Deus, o Pai, exigiu o auto sacrifício de Seu 
único filho para balancear as escalas da justiça....Julie M. Hopkins 

• A lei é a corte da justiça, mas o evangelho é o trono da graça. George Swinnock 
• Embora os atributos de Deus sejam semelhantes, ainda assim Sua misericórdia é 

mais atrativa e agradável aos nossos olhos do que a Sua justiça. Miguel de 

Cervantes 

• Muitos que vivem merecem a morte.E alguns que morrem merecem viver. Você 
pode lhes dar a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém a 
morte, pois mesmo os mais sábios não podem ver os dois lados.  J.R.R. Tolkien 

• É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um 
inocente. Voltaire 

• Deus dará a justiça absoluta, que é a única coisa boa. Ele não poupará nada para 
trazer Seus filhos de volta à Ele. George MacDonald 

 
Perguntas 
 Por que colocamos a misericórdia e a justiça uma contra a outra? Isso reflete em 
visões inadequadas do que significam os termos misericórdia e justiça, especialmente 
quando relacionados à Deus? Como vemos esses princípios sendo trabalhados no 
Antigo Testamento? E quanto a justiça social significar mais que os Dez Mandamentos? 
Como isso revela a verdadeira natureza de Deus? 
 
Resumo bíblico 
 É interessante que tenhamos tendido a focar nos Dez Mandamentos de Êxodo 20 
e falemos tão pouco sobre não maltratar forasteiros e se aproveitar de viúvas e órfãos 
mencionados em Êxodo 22:21-23. Similarmente, Êxodo 23:2-9 estende a lei à pressão 
do grupo, favoritismo, consideração por outros e suas propriedades, negação da justiça, 
suborno e opressão. Amós 8:4-7 também fala sobre as questões de justiça social para os 
pobres e necessitados, e condena a prática e exploração de negócios enganosos. Deus 
diz, em Isaías 1:13-17, que Ele está cansado de adoração sem significado, e informa ao 
Seu povo que não os ouvirá a menos que façam o que é certo. Em Isaías 58:1-14, Deus 
explica o significado do verdadeiro jejum em contraste com o mero formalismo. Paulo 
em Atos 20:35 recorda as palavras de Jesus sobre doarsendo mais abençoado que 
receber. 
 
Comentário 

 Muito da discussão foca no termo “justiça”. As conclusões feitas serão 
determinadas por o que nós pensamos que essa palavra significa. Ao reconhecermos que 
a palavra traduzida como justiça é a mesma que retidão, e que justificar significa fazer o 
certo, então o que Deus precisa fazer para tornar certas as coisas? 
 Adicionalmente, o fazer o certo não é apenas conosco. Lembre-se que a rebelião 
começou no céu, e não era primariamente sobre manter a lei, mas era voltada a 
confiabilidade e bondade de Deus em Seu governo. Recorde-se das acusações de 



Satanás. Se Deus irá consertar tudo isso, então a cruz como a mais clara demonstração 
de Deus precisa fazer mais do que apenas tornar nossa salvação possível. 
 Frequentemente nos é dito que justificação é Deus “introduzindo” algo emnós, 
como se fosse um objeto. Mas esse não é o ponto. Retidão é ser e agir corretamente. É 
um relacionamento com a verdade, não um estado legal. Justificação não é Deus 
dizendo que estamos certos quando não estamos – não seria proveitoso fazer isso em 
termos da segurança do universo, sem contar que não é verdade! A ideia de que Deus 
simplesmente declara que somos justos ou certos, apesar da evidencia do contrário, não 
resolveria os problemas no Grande Conflito! 
 A maior parte da linguagem utilizada – creditado, imputado, pagamento, 
contabilizado, troca – soa como a linguagem de um contador (com todo respeito aos 
contadores!). É isso que Deus está tentando fazer –equilibrar as contas? E mais, se 
justificação é apenas uma declaração legal, como isso resolve o problema do pecado no 
universo? Não há mais nada sobre isso? 
 Às vezes escutamos pessoas falando sobre a justiça e a retidão de Deus como se 
fossem coisas diferentes. Contudo a palavra em Grego é a mesma – então não há 
diferença entre justiça e retidão. Na verdade, é apenas uma questão de raízes diferentes 
– retidão vem do anglo-saxão, e justiça do Latim. Mais do que palavras – não seria da 
graça de Deus trazer as coisas à uma conclusão? Em Seu amor, Deus julga e Seu 
julgamento é certo. Não podemos fragmentar o caráter de Deus e separar uma parte da 
outra. Deus sempre fará o que é certo, e isso inclui graça e julgamento. 
 Nem a graça de Deus é algo que não é “certo”. Algumas vezes nós vemos graça 
como o oposto do que é requerido legalmente. Mas Deus está certo no sentido do 
correto até quando pratica a graça. A graça de Deus não é uma transação penal, ou um 
acordo feito atrás de portas fechadas que transgrede a justiça verdadeira. É Deus sendo 
Ele mesmo – totalmente cheio da graça divina e correto! 
 C.S. Lewis comenta que Jesus “disse que somos ‘deuses’, e que Ele será fiel às 
Suas palavras. Se o deixarmos agir — pois podemos impedi-lo, se quisermos —, ele 
fará do mais fraco e do maior pecador entre nós um deus ou uma deusa, uma criatura 
luminosa, radiante e imortal, tomada por uma pulsação tal de energia, alegria, sabedoria 
e amor que agora somos incapazes de imaginar, um espelho claríssimo e sem mácula 
que reflete perfeitamente ao próprio Deus (embora, obviamente, numa escala menor) o 
Seu poder, bondade e felicidade infinita. O processo será longo e, às vezes, muito 
doloroso; mas é nesse processo que estamos. Nada menos do que isso. Ele estava 
falando sério”. Cristianismo Puro e Simples, p. 70. 
 
Comentários de Ellen White 
 Milhares têm um falso conceito de Deus e Seus atributos. Eles estão servindo 
tão verdadeiramente a um falso deus como o faziam os servos de Baal. Estamos 
adorando o Deus verdadeiro segundo é revelado em Sua Palavra, em Cristo e na 
Natureza, ou adoramos algum ídolo filosófico entronizado em Seu lugar? Deus é um 
Deus de verdade. Justiça e misericórdia são os atributos de Seu trono. Ele é um Deus de 
amor, de piedade e de terna compaixão. Assim é Ele representado em Seu Filho, nosso 
Salvador. Ele é um Deus de paciência e longanimidade. Se este é o ser a quem 
adoramos e cujo caráter procuramos assimilar, estamos adorando o Deus verdadeiro. 
{Ex 283} 
 Satanás levou o homem a imaginar Deus como um Ser cujo principal atributo 
fosse a justiça severa — um rigoroso juiz, e credor exigente e cruel. Representou o 
Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados 
dos homens, para que possa trazer juízos sobre eles. Foi para dissipar essa negra 



sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus baixou para viver entre 
os homens. {CC 5} 
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