
4. Justiça e misericórdia no Antigo Testamento: Parte 2 (3T 2016—O papel da 
igreja na comunidade) 
 
Material bíblico: Ezequiel 37:1–14; Efésios 2:10; Ezequiel 47:1–8; Mateus 5:16; 
Apocalipse 22:1, 2; Isaías 61:1–11; Ezequiel 47:9. 
 
Citações 

• Eu sou um dos mais notáveis pecadores, mas eu clamei por graça e misericórdia 
ao Senhor, e elas me cobriram completamente. Eu encontrei o conforto mais 
agradável desde que eu transformei em meu propósito de vida desfrutar de Sua 
presença maravilhosa. Christopher Columbus  

• Sempre acreditei que a misericórdia traz mais frutos bons que a justiça estrita. 
Abraham Lincoln 

• Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo. Pope Francis 
• Mas a misericórdia está acima desse domínio do cetro; está entronizada no 

coração dos reis, é um atributo do próprio Deus; e o poder terreno se mostra 
mais semelhante ao de Deus quando a misericórdia tempera a justiça. William 

Shakespeare 
• Se você é imparcial em situações injustas, então você escolhe o lado do 

opressor. Se um elefante tem seu pé em cima do rabo de um rato, e você diz que 
é imparcial, o rato não irá apreciar sua imparcialidade. Bishop Desmond Tutu 

• O poder é de dois tipos. Um se obtém pelo medo da punição e o outro por atos 
de amor. O poder baseado no amor é mil vezes mais eficaz e permanente do que 
o poder derivado do medo da punição. Gandhi 

 
Perguntas 
 Como nós podemos entender ossos secos vindo à vida e rios de água como 
ilustrações de misericórdia e justiça? É claro que legislação não pode nos fazer direitos 
– então o que realmente precisamos? Como nós interpretamos Deus trabalhando no 
Velho Testamento, e quais conclusões falsas podemos fazer por engano? Como nós 
podemos demonstrar nossa confiança em Deus? 
 
Resumo bíblico 

  Ezequiel 37:1-14 conta a história dos ossos secos de uma religião formal 
tornando a viver quando o espírito inspirador de Deus aparece. Similarmente, Ezequiel 
47:1-8 descreve o rio que flui do Templo de Deus que refresca toda a terra, e ainda torna 
vivo o Mar Morto! Onde esse rio flui, tudo viverá. Isto é visto em paralelo em 
Apocalipse 22:1, 2 onde a água da vida flui do trono de Deus. Deus em Cristo nos criou 
para fazermos bons trabalhos (Efésios 2:10), e ao deixarmos nossa luz brilhar nós 
glorificamos nosso Pai celestial (Mateus 5:16). Isaías 61:1-11 (mencionado em parte 
por Jesus na Sinagoga de Nazaré) nos mostra que Deus sempre age corretamente 
(justiça) e é essencialmente correto (misericórdia). 

 
Comentário 
 Há muitos mal-entendidossobre o julgamento de Deus. Geralmente isso é 
enxergado como algo negativo, algo a ser evitado. Mas partindo da perspectiva bíblica, 
não é somente necessário, mas desejável! Na verdade, a base para muitas das palavras 
usadas para julgamento é “tornar correto”. Não gostaríamos que Deus fizesse todas as 
coisas certas, tornasse todas as situações corretas? Na justiça do julgamento de Deus, o 



que acontece é que o correto está sendo restaurado. E isso certamente não é 
incompatível com graça. 
 Porque Deus “deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 
conhecimento da verdade” (1 Timóteo 2:4 NVI) – mostrando que o importante não é 
apenas nos salvar, mas como parte da resposta no Grande Conflito é importante 
entendermos e concordamos com Deus exatamente no que é verdadeiro. Então e 
somente então poderemos “Crescer, porém, na graça e no conhecimento de nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo” (2 Pedro 3:18 NVI). Deus não procura servos 
obedientes e que não questionam, mas sim amigos compreensíveis: filhos confiáveis 
que concordam com seu Pai amado sobre o que é verdadeiro e certo. Eles andam na luz, 
seguindo os comandos de Deus – não porque são obrigados a fazê-lo, mas porque nunca 
desejariam fazer o contrário. 
 Deus veio para ficar conosco, para vivenciar a humanidade, para que então 
pudéssemos ver e entender, e pela Sua graça nos tornar parecidos com Ele. Nós somos 
participantes da natureza divina (2 Pedro 1:4). O aspecto mais importante da vinda de 
Cristo aos seres humanos foi para revelar Deus em Sua natureza verdadeira – em 
contraste à todas as falsas representações de Satanás. Sem Jesus, a imagem de Deus 
continuaria sendo distorcida e mal interpretada. Quem gostaria de ser salvo para viver 
com um ditador divino, cruel e severo? Para se defender das acusações do Diabo, Deus 
veio em pessoa. 
 Quanto mais você lê sobre o tipo de pessoa que Deus realmente é, menos você 
precisa ter medo dEle. Na Bíblia, Deus vem aos seres humanos, e as primeiras palavras 
são, “Não tenham medo!” Por que não? Porque esse Deus que retorna não é um 
estranho. “Esse mesmo Jesus voltará da mesma forma...” os anjos contaram aos 
discípulos pasmos que assistiram Jesus ir embora da Terra para o céu. Esse mesmo 
Jesus é definido nos evangelhos, e é a prova de Deus em como Ele realmente é – o Deus 
de amor, da verdade e do correto, que salvará todos que vem à Ele. Por fim, o amor 
perfeito espanta o medo... 
 Então que tipo de Deus você confia e acredita? Como tudo na vida, depende do 
seu relacionamento, e como a pessoa age. Dê uma olhada novamente na Bíblia e você 
encontrará exemplo atrás de exemplo sobre como Deus lida com pessoas exatamente 
como nós. Mais do que isso, a Bíblia contém as intenções de Deus que a história prova 
serem verdadeiras. Profecias ao se completarem é outra garantia de que Deus está 
“trabalhando seu propósito,” e que Ele pode ser confiado. Então quando Jesus diz “Eu 
voltarei,” (João 14:3), sua certeza é baseada em todas as provas de Deus ao longo da 
história. 
 Por que? Porque Deus é um Deus de imensa graça, que irá sempre fazer o que é 
correto, e especialmente no julgamento age para deixar tudo correto. Esse é um Deus 
que merece ser glorificado, um Deus que está sempre agindo em favor do nosso melhor, 
e que nos ama com um amor eterno. Como não amar um Deus como esse? 
 
Comentários de Ellen White 
 Todo ato, todofeito de justiça e misericórdia e benevolência, faz música no céu. 
O Pai, em seu trono, contempla e numera o interprete deles com Seus mais preciosos 
tesouros. {RH, August 16, 1881 traduzido} 
 Cristo considera todos os atos de misericórdia, beneficência e atenciosa 
consideração para com os desafortunados, os cegos, os aleijados, os doentes, as viúvas e 
os órfãos como feitos a Ele mesmo; e essas obras são mantidas nos registros celestes e 
serão recompensadas. {T3 491} 



 Misericórdia é um atributo que o representante humano deve compartilhar com 
Deus. {IHP 238, traduzido} 
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