
A Justiça e o valor das coisas 

“…onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.” Mateus 6:21 
 

“Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro; e é lá que acabarão indo 
parar.”  Mateus 6:21 (A Mensagem)  

Reflexões 

Michal J. Sander, em seu livro Justiça: qual a coisa certa a fazer?,  afirma que “a justiça não tem a ver 
apenas com o modo correto de distribuir as coisas, mas tem a ver também com o modo correta de 
valorizar as coisas. 

 
Encontramos outro pensamento em Mateus 6:21, que diz: “…onde estiver o seu tesouro, aí também 
estará o seu coração.” Mateus 6:21 
 
Portanto, a pergunta que exige nossa resposta é qual o valor que eu atribuo às coisas e em que o meu 
coração se apega? 
 
Em João 3:1-16 lemos a história de Nicodemos.  Ele sabia quais eram as coisas que garantiam sua posição 
social e que o faziam auto-suficiente, e se apegava firmemente a elas.  Um sábio, certa vez, disse: 
“aquilo no que você se apega, se apega a você; aquilo que você abraça, abraça você.”  Quando lhe foi 
oferecido algo com significado eterno, Nicodemos teve seu sistema de valores  desafiado. 

Vivemos em um mundo no qual a disparidade entre as pessoas significa que algumas têm muito, 
enquanto  outros têm tão pouco que nem dá para tornar a vida suportável.  Nós, como filhos de Deus, 
precisamos nos assegurar que aqueles de nós que “temos”, conservemos nossas vidas em uma 
perspectiva equilibrada, de modo que não nos tornemos espiritualmente pobres por nada fazermos em 
favor dos nossos irmãos e irmãs que são socialmente empobrecidos. 

O que valorizamos?  Qual é o nosso tesouro?  Onde está o nosso coração? 

 “Como imagina em sua alma, assim ele é.”  Provérbios 23:7 

Orações 

Perto de Casa* 
Nosso Deus, somos inclinados a associar nossas riquezas materiais e nossa posição social como 
evidências de Tuas bênçãos.  Nicodemos e o jovem rico nos lembram que devemos cuidar para não 
ficarmos espiritualmente pobres.  Senhor, perguntamo-nos por que somos tão enamorados pela ideia 
de perseguir nossa auto-suficiência.  Sabemos que somos fracos, mas insistimos em fingir que somos 
fortes.  Por que somos tão contraditórios: por um lado somos tão impulsionados por nossos próprios 
interesses e, ao mesmo tempo, por outro, estamos prontos a deixar o Senhor reinar em nós?  Não nos 
esquecemos de que foste Tu que nos criaste, mas que, ainda assim, Tu não nos coages.  Por favor, Deus, 
não nos deixe desviar para tão longe.  Mantenha-nos perto o suficiente de Tua presença, de modo que 
nossos interesses próprios estejam mais e mais fundidos com os Teus interesses.  Amém. 

Além de nossas Fronteiras 
Nosso Deus, reúna as pessoas que têm consciência e convicção para responder tanto às necessidades 
espirituais quanto sociais das pessoas em toda a parte.  Instile nelas visão para fazer lugares desumanos 



 

serem mais humanos.  Inspire-as quanto às formas e os meios para criarem oportunidades para que 
pessoas possam manter suas vidas com dignidade.  Onde quer que essas pessoas com princípios vivam, 
dá-lhes o sentido de que elas são parte de Tua visão para que a justiça, o amor e a misericórdia sejam 
alcançados.  Que elas andem humildemente com o Deus que as criou.  Amém. 

Pelos Líderes de nossas Nações 
Senhor, somos pessoas lideradas por outras pessoas.  Conhecemos nossa fragilidade humana e nossos 
fracassos.  Portanto, sabemos que os líderes das nações também têm as limitações próprias de sua 
humanidade.  Pedimos, Senhor, que Tua sabedoria, graça e força possam impactar as vidas daqueles 
que têm o poder de tomar  decisão em nossos países, para que busquem a justiça para o seu povo, 
conduzam-nos com integridade e inteligência acima do acúmulo de bens pessoais e da notoriedade. 
 
Pela Igreja de Deus 
Senhor, somos um povo que se chama pelo Teu nome e que procura viver de acordo com Tua vontade.  
Reconhecemos que frequentemente falhamos conTigo e, ainda assim, tens prometido Teu contínuo 
amor e perdão, misericórdia e graça.  Firmamo-nos nessas promessas.  Portanto, Senhor, ajuda-nos a 
lembrar que somos tão devedores!  Que sejamos um povo da graça e do amor, que valoriza as coisas de 
Deus e cujos corações estão submetidos ao cuidado e à manutenção de toda a Tua criação, vivendo 
vidas que expressem Teu amor e bondade, de modo que “pratiquemos a justiça...amemos a fidelidade... 
andemos humildemente com nosso Deus” (Miquéias 6:8). 

“...ele (Deus) já deixou claro como devemos viver: o que fazer, o que ele procurar em homens e mulheres.  
É muito simples: Façam o que é correto e justo ao próximo, sejam compassivos e leais em seu amor.  E não 

se levem tão a sério... levem o Eterno a sério.   
Atenção! O Eterno está fazendo um pronunciamento à cidade!  Ouçam, todos vocês! O assunto é sério.” 

Miquéias 6:8-9 (A Mensagem) 
 

 
*Citações de Jesus and Justice (Jesus e a Justiça),  Comissão Internacional de Justiça Social, 2010. 

 

    M. Christine MacMillan – Comissária 

Diretora 
Comissão Internacional de Justiça Social do Exército de Salvação 

 

 


