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Isaías 58.6-12

6. "O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, por em
liberdade os oprimidos e romper todo jugo?

7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você
encontrou, e não recusar ajuda ao próximo?

8. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura; a sua retidão irá
adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda.

9. Aí sim, você clamará ao Senhor, e ele responderá; você gritará por socorro, e ele dirá: Aqui estou. "Se 
você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar;

10. se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz 
despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia.

11. O Senhor o guiará constantemente; satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e 
fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas
nunca faltam.

12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos; você será chamado
reparador de muros, restaurador de ruas e moradias.



Deus é justo!

Deus é plenamente correto
Gn 18.25: “Longe de ti fazer tal coisa: 

matar o justo com o ímpio, tratando o 
justo e o ímpio da mesma maneira. 
Longe de ti! Não agirá com justiça o 
Juiz de toda a terra?"

01
Deus definiu um padrão, uma lei
Sl 19.7-9: “A lei do Senhor é perfeita, e 

revigora a alma. Os testemunhos do 
Senhor são dignos de confiança, e 
tornam sábios os inexperientes.

Os preceitos do Senhor são justos, e dão 
alegria ao coração. Os mandamentos 
do Senhor são límpidos, e trazem luz 
aos olhos.

O temor do Senhor é puro, e dura para 
sempre. As ordenanças do Senhor são 
verdadeiras, são todas elas justas.”

02
Deus demanda o cumprimento 
de sua lei:
Gn 2.17: “mas não coma da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, 
porque no dia em que dela comer, 
certamente você morrerá".

Rm 6.23: “Pois o salário do pecado é a 
morte, mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo Jesus, nosso 
Senhor.”

03



Nós também 
precisamos ser 

justos

� Amós 5:15 e 21-24:

“Odeiem o mal, amem o bem; 
estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o 
SENHOR, o Deus dos Exércitos, tenha
misericórdia do remanescente de José.”

"Eu odeio e desprezo as suas festas
religiosas; não suporto as suas assembleias
solenes. Mesmo que vocês me tragam
holocaustos e ofertas de cereal, isso não
me agradará. Mesmo que me tragam as 
melhores ofertas de comunhão, não darei a 
menor atenção a elas. Afastem de mim o 
som das suas canções e a música das suas
liras. Em vez disso, corra a retidão como um 
rio, a justiça como um ribeiro perene! " 



Injustiça social em Israel

� Isaías 5.8: “Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades até 
não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra.”

� Amós 2.7: “Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra, e negam justiça 
ao oprimido.” 

� Miqueias 2.1-2: “Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas! 
Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se 
apoderam deles; cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e 
aos seus herdeiros.”

� Isaías 10.1-2: “Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os 
pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e 
roubando dos órfãos!”



O que fizeram os profetas?

� ISAÍAS pregou contra a injustiça, o suborno, a maldade e a opressão
� Is 1.10 a 23

� JEREMIAS denunciou o enriquecimento ilícito e a opressão contra os pobres, viúvas e órfãos
� Jr 5.26-29; 22.13-17

� AMÓS era camponês e sentiu na pele a desigualdade social, sendo voz de Deus contra ela
� Am 3.10-15;  4.1-3



Profetas ligados à vida política de Israel

� Samuel
� Natã

� Elias

� Eliseu

Independência, voz de Deus, 
perseguições, auxílio no que era 
correto, cobrança contra o que 
estava errado, coragem, audácia, 
sabiam qual era o seu papel e o 
exerciam!



Deus tudo governa

“Falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome de Deus de 
eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a 
força; E ele muda os tempos e as estações; ele remove os 
reis e estabelece os reis; ele dá sabedoria aos sábios e 
conhecimento aos entendidos.”
Daniel 2:20,21



Deus tudo governa
Romanos 13.1 a 7

1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de 
Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas.

2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e 
aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.

3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre 
do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá.

4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a 
espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal.

5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade 
de uma punição, mas também por questão de consciência.

6. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre 
dedicadas a esse trabalho.

7. Dêem a cada um o que lhe é devido: Se imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se 
honra, honra.



Exemplos de autoridades tementes a Deus
Fazem sempre parte de um propósito maior

• José
• Ester
• Neemias



O que fazer

“Primeiro eles levaram os socialistas e eu não 
protestei porque eu não era socialista. Depois 
levaram os sindicalistas, e eu não protestei 
porque não era sindicalista. Depois eles vieram 
pelos judeus, e eu não protestei porque não era 
judeu. Então eles vieram por mim, e já não havia 
ninguém para protestar por mim."
Pr. Martin Niemöller – Alemanha

“O que me preocupa não é o grito dos maus, 
mas o silêncio dos bons”
Pr. Martin Luther King - EUA



O que fazer

Ser cidadão

01
Realizar ou
tornar
realizável a 
boa política

02
Cobrar das 
autoridades
e das 
instituições

03
Ser correto
(Rm 13.2 a 7)

04
Não ser 
ignorante 
sobre o 
assunto

05
Não se omitir

06



E a igreja?

Não lhe interessa o 
poder do reino do 

mundo
Tem que focar no 

Evangelho

Mas deve
pressionar o 

Estado para a 
realização da 

justiça

Não deve 
partidarizar-se

Não pode ser 
palanque



Próxima aula:
O profeta e a religião vazia

PERDÃO... ESTAMOS A POUCOS MINUTOS 
DA BÊNÇÃO APOSTÓLICA E EU PRECISO 
QUE RETORNE SEU BANCO PARA A 
POSIÇÃO VERTICAL.


