
7. Punição Retributiva (4T 2016—O livro de Jó) 

 

Material bíblico: Jó 8:1-22, Jó 11:1-20, Isaías 40:12-14, Gênesis 6:5-8, 2 Pedro 3:5-7. 

 

Citações 

 Mas os homens muitas vezes confundem matança e vingança com justiça. Eles 

raramente têm estômago para justiça. Robert Jordan 

 Se vamos ser gentis, que ela não passe de uma generosidade simples, e não que 

seja por culpa ou por esperarmos retribuição. J.M. Coetzee 

 Vingança, retaliação, punição, revanche são irmãos enganadores; demônios 

baixos e cativantes que prometem uma compensação justificável para almas 

aflitas pelas suas perdas. Mas na verdade eles apodrecem todo o resto que vale a 

pena manter. Richelle E. Goodrich 

 Todos nós sofremos nas mãos dos outros; porém reações à essas injustiças 

diferem como a noite e o dia. Muitos colocam a culpa no mundo pelos seus 

sofrimentos, mas alguns trabalham muito para salvar o mundo dessa aflição. 

Richelle E. Goodrich 

 Se uma pessoa age irresponsavelmente com a sua própria vida, ele pagará 

pelas consequências. E será mais pela lei da natureza do que pelo castigo divino. 

Pat Robertson 

 A ideia de uma coerção indolor e não ameaçadora é uma ilusão. Medo é 

o companheiro inseparável da coerção, e é a sua consequência inevitável. Se 

você pensa que é o seu dever fazer as crianças fazerem o que você quiser, 

mesmo que façam ou não, você acabará fazendo-as sentir medo do que poderá 

acontecer no caso de não fazerem o que você quer. Você pode fazer isso da 

maneira antiga, aberta e declaradamente, ameaçando com palavras severas, 

infringindo a liberdade ou punindo físicamente. Ou você pode fazer da maneira 

moderna, sendo sutil, suave, quieto, impedindo a aceitação e aprovação na qual 

você e os outros treinaram as crianças a serem dependentes; ou fazendo com que 

elas sintam que algum castigo espera por elas no futuro, muito vago para 

imaginar mas muito implacável para escapar. John Holt 

 

Perguntas 

 De que maneiras as ideias de retribuição e retaliação não representam a verdade 

sobre Deus? Será que as nossas ideias humanas de retribuição impõem conceitos falsos 

na retribuição divina? Há muitos exemplos bíblicos de intervenções de Deus para 

impedir a maldade... e sobre o conceito de consequência natural – que automaticamente 

colhemos o que plantamos? Como podemos falar sobre a retribuição de Deus sem faze-

Lo parecer vingativo ou punitivo? 

 

Resumo bíblico 

  Jó 8 tem a participação de Bildade, no qual Deus refere-se no final “ele não 

falou de mim o que é reto” – então a sua tese sobre o castigo de retribuição não pode ser 

vista como válida. A tese de Bildade é resumida em Jó 8:20 NVI: “Pois o certo é que 

Deus não rejeita o íntegro, e não fortalece as mãos dos que fazem o mal”. Zofar diz o 

mesmo em Jó 11:13-15 NVI: “Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as 

mãos para ele; se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite 

em sua tenda, então você levantará o rostos em envergonhar-se; será firme e 

destemido”. Enquanto Isaías 40:12-14 aparentemente reflete as palavras de Zofar em Jó 

11:7, a sabedoria superior de Deus não é uma base para não representa-Lo corretamente. 



Gênesis 6:5-8 começa a explicar o Dilúvio, mostrando que Deus intervém para impedir 

a perversidade, algo que muitos escolhem esquecer (2 Pedro 3:5-7). 

 

Comentário 

 Nossos sistemas teológicos muitas vezes são danificados pelos conceitos 

“judiciais” que levaram a rejeição de Jesus. Que Deus exige apaziguamento. Que os 

relacionamentos são baseados em contratos legais. Que manter as leis é mais importante 

que a compreensão.  

 O maior perigo não é que tenhamos uma imperfeita e incompleta consciência da 

verdade, e principalmente da salvação, mas que façamos nossos conceitos falhos e 

errados se tornarem a definição da verdade. Ideias falsas sobre o caráter e natureza de 

Deus, e da maneira como Ele salva, levaram os sistematizadores religosos a matarem 

Jesus. O risco para nós é que façamos o mesmo. Fazer o mal em nome do bem é a pior 

blasfêmia de todas. 

 Reduzir a maravilhosa oferta de Deus de libertação e salvação para definir 

conceitos mecânicos, transformar um relacionamento afetivo num contrato legal, 

transformar a verdade num erro – tudo isso é tão fácil quanto montar um sistema 

baseado em conceitos humanos de apaziguamento, satisfação, penalidade, pagamento, 

castigo, justificação, punição e reparação. 

 Aqueles que rejeitam o sistema de “satisfação legal” muitas vezes são vistos 

como hereges, e muitas vezes são deixados de lado, já que o “correto” apoia esse 

sistema – e tão “justificado” quanto Shylock ao exigir a libra de carne. 

 A preocupação com a “justiça” legalizada e sistematizada levou a morte de Jesus 

na cruz, já que era “melhor” que um homem morresse do que um sistema inteiro fosse 

comprometido. O ódio demoníaco dos escribas e Fariseus que levou a conspiração para 

matar Jesus originou-se no comprometimento deles com a ideia falsa sobre Deus e Seus 

métodos de salvação. Será que nós também não compartilhamos alguns desses 

sentimentos e propósitos que vem das nossas próprias ideias falsas sobre Deus e a 

salvação? 

 A graça de Deus é designada a trazer felicidade e aceitação, não hostilidade, 

raiva e intriga. Se o nosso sistema teológico nos leva a brigar com companheiros 

fervorosos, a usar intriga e fraude para machucar aqueles que discutimos ideias 

diferentes, a pensar que os fins justificam os meios, então precisamos repensar tudo o 

que pregamos. 

 

Comentários de Ellen White 

 Deus… não é vingativo. Não busca punir, mas redimir. {FFD 606} 

 Ainda outro elemento de amargura lhe foi acrescentado na taça. Seus amigos, 

não vendo naquela adversidade senão a retribuição do pecado, oprimiam-lhe com 

acusações de delitos o espírito ferido e sobrecarregado. ... {FFD 186} 

 Unicamente os semelhantes se podem apreciar. A menos que aceiteis em vossa 

vida o princípio do amor pronto a se sacrificar, que é o princípio de Seu caráter, não 

podeis conhecer a Deus. O coração enganado por Satanás olha a Deus como um ser 

tirânico, implacável; os traços egoístas da humanidade, do próprio Satanás, são 

atribuídos ao amante Criador. {MDC 27} 

 Aqueles que representam Deus o Pai sendo frio e pronto para destruir suas 

criaturas pecadoras com uma ira vingativa, não dizem a verdade. {ST, December 23, 

1897 – traduzido do original} 
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