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“Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? 

Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. 

Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?" 

Lucas 18:7,8 

 

‘Clama em alta voz, não te detenhas!’. Isaías 58:1 

‘Não é hora de falar suavemente. Os riscos são muito altos!  

Isaías 58:1 (parafraseado). 
 

Reflexão 
O que vamos clamar? Haverá coerência entre nosso clamor e as nossas ações? Pelo 
que precisamos clamar? 
 
A justiça é um tema central na Bíblia; é evidente no próprio caráter de Deus. É 
refletido através das leis de Deus, ouvido nas palavras dos profetas e exemplificado 
na vida de Jesus Cristo, Filho de Deus. 
 
Temos que ser uma voz pela justiça e defensores e advogados de uma justiça que 
começa com nossas escolhas de vida pessoais, engajando no mundo como filhos de 
um Deus justo.   
 
‘Quando limitamos a ênfase que damos a Jesus como um defensor da justiça em favor 

dos pobres, vulneráveis e excluídos, estamos correndo o risco de diluir o Seu 

mandamento de missão em nossos dias.’* 

 
Quando limitamos as nossas ações como defensores da justiça em favor daqueles 
que são pobres, vulneráveis e excluídos, limitamos a missão do Exército de Salvação. 
Precisamos encontrar a nossa voz, moldar nossas ações ao mandamento de Jesus e 
sermos um povo de justiça.  
 

Oração 
‘Senhor, chegamos a Ti novamente, agradecendo pelos profetas de nossos dias 
(músicos, politicos, líderes religiosos, benfeitores) que têm erguido suas vozes em 
favor dos menos favorecidos. Eles são Teus advogados – Tua voz. Em meio aos seus 
apelos queremos clamar que ‘caridade’ não é a maior necessidade das pessoas. As 
necessidades dos pobres são os mesmos dos privilegiados: boa governança, acesso 
à educação, saúde básica, assistência social, bem-estar espiritual, emprego, sistema 
judiciário confiável, paz nacional e escolhas que levam à sustentabilidade. Deus, 
capacita-nos para engajarmos em atos de compaixão que resultem em justiçca 
sustentável. Amém’.* 
 

 

 



Oração 
‘Grandioso Deus, oramos para que o mundo não se canse de alimentar o faminto, 
cuidar do doente e ensinar ao não alfabetizado.  Que aqueles com recursos possam 
criar programas de cunho social que visem a cura ao invés das causas. Que os 
governantes implementem políticas que aliviem as consequências da pobreza e ao 
mesmo tempo eliminem suas causas. O progresso é esporádico e demorado. Deus, 
nos ajude. Amém’.* 
 

Oração  
Acrescente sua oração específica, pedindo por uma voz e ações em favor da justiça. 

 
‘Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: Pratique a 
justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus’. 

Miquéias 6:8 
 
 

Oração 
‘Senhor, Tu tens usado o Exército de Salvação para ser Tua voz e Tuas mãos – 
pedimos que nos dê esperança e um coração que busque justiça e que se torne real 
na vida de cada salvacionista, aderente e amigo estando totalmente certos da 
experiência pessoal de perdão e misericórdia e que isso se traduza na fome de 
servir e buscar justiça em favor de todos os Teus filhos.  
 

Christine MacMillan, 
Commissária 

 

 

*When Justice is the Measure, Macmillan, Read, and Posterski, ISJC, junho 2012. 
 


