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Introdução

QUERIDAS IRMÃS EM CRISTO,

Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter la deuxième des cinq séries d’Etudes Bibliques faites par des femmes 
du Estou extremamente entusiasmada por vos poder apresentar a nossa segunda de cinco séries de estudos Bíblicos 
Internacionais sobre a Mulher, que antecipo que irá inspirar, encorajar, motivar e convencer-nos a ser mulheres de ação. 
Acredito firmemente que Deus está a chamar as mulheres de fé para se erguerem com coragem, para abordar a realidade 
dos desafios e preocupações traumáticas que as mulheres e raparigas enfrentam atualmente em todas as partes do 
nosso mundo. Temos de fazer mais do que simplesmente falar sobre os problemas! Devemos corajosamente dar-lhes voz, 
compreender o seu impacto devastador e, depois, tornarmo-nos participantes ativas na luta para os erradicar.

Na Chamada para a Missão do General Brian Peddle do Exército de Salvação internacional, os Salvacionistas são instados a 
“Aceitar Responsabilidades”, que inclui um “Chamado para a Compaixão Valiosa”. O General escreve:

“Devemos defender outros, procurar justiça, expressar generosidade e participar em ações redentoras.”

É em resposta a este desafio que esta série de estudos bíblicos, “Corra a justiça como um rio” (Amós 5:24) foi 
desenvolvida. Este é um grande recurso para as mulheres e raparigas de todas as idades para obterem uma compreensão 
mais profunda do que a Bíblia afirma sobre a justiça social, as realidades injustas do nosso mundo caído e sobre o convite 
de Jesus para se juntarem a ele como discípulas da justiça.

“Que flua a justiça” é uma coleção de 24 estudos bíblicos desenvolvidos por 24 mulheres de diferentes partes do Exército 
de Salvação mundial. Estas mulheres são apaixonadas pela justiça social e os seus escritos irão inspirar-vos e desafiar-vos 
a ver claramente o mundo através dos olhos de Jesus, a sentir a sua paixão e pulsação pela justiça e, em seguida, a imitar 
corajosamente as suas ações abordando as injustiças que atualmente nos rodeiam.

O mundo está cheio de hostilidade, racismo, pobreza extrema, conflitos inter-religiosos, desigualdade económica, abusos 
sexuais e domésticos e de vazio espiritual. Está na altura de abraçar uma compreensão mais profunda da justiça bíblica 
para que possamos refletir a compaixão, o caráter e a convicção de Cristo enquanto vivemos os seus ensinamentos num 
mundo globalizado, interligado, mas muitas vezes impessoal. Está na altura de nos juntarmos à luta e de sermos a voz 
daqueles cujas vozes foram silenciadas pela injustiça.

Faremos o nosso melhor trabalho para as pessoas mais vulneráveis do mundo quando enfrentarmos os sistemas injustos 
que as mantêm na pobreza e na servidão. Jesus chama-nos continuamente, suas discípulas, para sermos defensoras e 
apoiantes da justiça no nosso mundo. Como estamos a responder ao seu chamado?

Estes estudos bíblicos não se destinam a ser exclusivos de grupos de ministérios femininos. Foram concebidos para serem 
utilizados em grupos de todas as idades, culturas, nacionalidades, línguas e géneros. Podem decidir utilizar estes estudos 
bíblicos para as vossas devoções pessoais, mas por mais criativamente que optem por os utilizar, estamos a orar para que 
Deus abençoe e utilize este instrumento de formas muito maiores do que alguma vez poderíamos sonhar ou imaginar.

A minha oração urgente é que “acordemos” para o chamado de Deus para que as nossas vidas vão além da simples 
perceção da injustiça, combatendo-a e derrotando-a! Que Deus nos ajude a todas, e que abençoe e utilize poderosamente 
estes estudos bíblicos para sua honra e sua glória!

Comissária Rosalie Peddle
Presidente Mundial dos Ministérios Femininos
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‘Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel; profetize e diga-lhes: “Assim diz o Soberano: Ai dos 
pastores de Israel que só cuidam de si mesmos! Acaso não deveriam cuidar do rebanho?” (Ezequiel 34:2).

Um pastor é simplesmente definido como uma pessoa que cuida e cria ovelhas, mas quem consideramos ser 
um pastor no nosso país, na nossa igreja, na nossa família ou na nossa comunidade?

Este pastor é uma pessoa que protege, guia e vigia as pessoas sob a sua autoridade com a mesma avidez com 
que o faria com um rebanho de ovelhas. Na sociedade, os pastores são aqueles que têm autoridade ou poder; os 
governantes, líderes dos níveis mais altos aos mais baixos.

Guiam o seu “rebanho”; os seus cidadãos, congregantes das 
igrejas, membros da sua comunidade e família. Têm sempre 
no seu coração os melhores interesses para o seu rebanho.

Espera-se que um pastor guie e governe para que o seu 
rebanho floresça estabelecendo a justiça, tal como referido 
em Ezequiel 34:16: “Apascentarei o rebanho com justiça”.

Em Ezequiel 34:10, o Senhor declara os pastores de Israel 
como seus inimigos, pois eles só cuidavam de si próprios e 
não cuidavam das suas ovelhas que lhes foram confiadas 
pelo Senhor. Adicionalmente, os governantes eram egoístas 
e gananciosos, vestiam-se com lã de animais de eleição e 
alimentavam-se com leite e carne das melhores ovelhas, 
mas não cuidavam das ovelhas. O versículo quatro realça 
as injustiças contra o rebanho por parte dos seus pastores: 
“Vocês não fortaleceram a fraca nem curaram a doente 
nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as 
desviadas nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado 
sobre elas com dureza e brutalidade.”

Consequentemente, podemos ver que a negligência do pastor na sua decisão não leva ao florescimento do 
rebanho. Em vez disso, as ovelhas vagueiam pelas montanhas e colinas altas sem ninguém que as procure e 
estão espalhadas por todo o lado tornando-se vulneráveis aos animais selvagens que as comem – claro que é 
um grande perigo para o rebanho! Os pastores também são vistos como tendo falhado em seguir a Lei Mosaica 
de ser aberto aos pobres da terra e cuidar do seu bem-estar (Deuteronómio 15:7-11).

As injustiças sociais como a escravatura moderna e o tráfico de seres humanos estão sempre presentes no 
nosso mundo atual e afetam muitas pessoas. Apesar do alcance total do problema não ser detetado devido à 
sua natureza de estar escondido à vista de todos. Este tráfico escravo invisível de mulheres espalhadas por todo 
o mundo, presas no tráfico sexual e no trabalho forçado, fazem parte de um rebanho que tem sido desviado 
por pastores injustos. Também vemos esta injustiça nas estatísticas crescentes de mulheres que são vítimas 
de agressão ou assédio sexual. Na cultura popular recente, temos testemunhado o movimento “Me Too”. Este 
movimento expôs, e continua a expor, os abusos sexuais cometidos por homens poderosos. Em Hollywood, 

OS VERDADEIROS PASTORES DO REBANHO DE DEUS
EZEQUIEL 34:1-16

Anne Makumi

“O ALCANCE TOTAL 
DO PROBLEMA 
NÃO É DETETADO 
DEVIDO À SUA 
NATUREZA DE ESTAR 
ESCONDIDO À VISTA 
DE TODOS.”
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ANNE MAKUMI
TERRITÓRIO ORIENTAL DO QUÉNIA
Anne é a Gestora do Projeto Anti Tráfico Humano no Território Oriental do Quénia do 
Exército de Salvação. Também foi membro da Task-Force do Anti Tráfico Humano do 
Exército de Salvação Internacional que foi criada para incentivar e financiar uma maior 
resposta de modo a combater o tráfico de seres humanos. Tem um mestrado em Ciências 
pela Universidade de Witwatersrand, Joanesburgo, e uma imensa experiência transcultural 
de trabalho tanto para o governo como para organizações não governamentais em áreas de 
interesse humano e investigação na área da saúde.

Senhor, fazei de mim o vosso instrumento através do qual a justiça possa fluir para o rebanho 
que me confiaste.

muitas profissionais do sexo feminino da indústria cinematográfica fizeram acusações contra Harvey Weinstein. 
O abuso de autoridade e de poder observado no movimento Me Too é outro exemplo das ações dos pastores 
injustos dos tempos modernos.

O VERDADEIRO PASTOR 
O Verdadeiro Pastor é Deus e todos os outros pastores estão sob a sua autoridade. Embora tivesse inicialmente 
confiado aos pastores de Israel o cuidado do seu povo, afirma que agora irá apascentar o seu próprio povo, uma 
vez que os pastores de Israel o desiludiram.

Vemos aqui que a opressão e as injustiças para com o rebanho de Deus criam desunião na comunidade. Quando 
o Senhor volta a assumir a responsabilidade de apascentar o seu rebanho, promete reunir novamente o seu 
rebanho a partir de onde está espalhado e guiá-lo para a Terra Prometida.

Deus inverte e corrige todas as injustiças que foram infligidas ao rebanho (“mas a rebelde e forte eu destruirei. 
Apascentarei o rebanho com justiça” v 16). Deus apascenta de um ponto de vista de justiça e

dá-nos um exemplo perfeito. Tal como o seu rebanho e como pastores terrenos do seu rebanho, devemos 
garantir que a justiça flui através de nós. Podemos ser veículos de mudança através dos quais a justiça irá fluir. 
Por exemplo, podemos oferecer salários justos ou agir como guardiães das nossas comunidades através do 
trabalho evangélico. Podemos sensibilizar as pessoas em relação às injustiças sociais, falando em nome dos que 
não conseguem falar por si próprios. Podemos utilizar a nossa sensibilização para educar os outros e utilizar 
canais de informação seguros.

DISCUSSÃO:
* Quais são as áreas da sua vida que lhe são confiadas enquanto pastor do rebanho de Deus?

* O seu rebanho está a florescer em todas as áreas da sua vida sob a sua autoridade e 

orientação?

* Identifique as injustiças sociais que existem na vida do seu rebanho e que gostaria de corrigir.
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“Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem” (Romanos 12:21).

Como pode a justiça fluir quando as pessoas estão cheias de ódio; quando mulheres e raparigas são abusadas 
sexualmente, agredidas, violadas e assassinadas; quando as pessoas passam fome; quando existe uma 
distribuição desigual dos recursos financeiros e dos poderes políticos; quando as nações se estão a armar de 
poderes e armas nucleares?

Romanos 12:9-21 mostra uma forma prática de viver uma vida correta e justa: “Vençam o mal com o bem” (v 
21). Mas isto apenas é possível se todas as nossas ações forem motivadas pelo amor. 1 Pedro 4:8 assegura-
nos, “Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados”. Paulo 
escreveu a sua carta aos Romanos com cerca de 58 anos de idade, enquanto estava em Corinto. Paulo ainda 
não tinha visitado Roma quando escreveu a epístola, mas tinha um grande desejo de visitar Roma (Romanos 
1:11). Visitou a cidade três anos depois de escrever esta carta. Paulo conhecia a
disputa entre Cristãos Gentios e Judeus na Igreja de Roma. Os Cristãos Judeus acreditavam que, para se 
tornarem Cristãos, os Gentios tinham primeiro de se tornar Judeus, praticando todos os rituais da Lei Mosaica, 
especialmente a circuncisão. De modo a criar unidade na eclésia de Roma, Paulo forneceu uma série de regras 
e princípios para a Igreja de Roma viver em sociedade em vez de seguir as práticas ritualísticas. Se aplicarmos 
estes versículos a um contexto moderno, podemos começar a estabelecer um mundo onde a justiça flui!
Vamos explorar Romanos 12:9-21 sob o tema “amor expresso em atos”:

1. Amor Sincero: Romanos 12:9-12
O amor é um atributo importante do nosso Deus Trinitário, que também Ele nos concedeu. O amor é 
indispensável (1 Coríntios 13:1-13), o amor é a suprema de todas as virtudes e um dos frutos do Espírito (Gálatas 
5:22). Nestes versículos, Paulo incentiva os cristãos a perseguir o amor sincero, a odiar o mal e a fazer o bem 
no seu relacionamento com outros crentes. Através de atos de amor podemos criar relacionamentos corretos e 
justas com os outros, com Deus e com todo o cosmos. No maior mandamento (Mateus 22:36-40) Jesus ensina-
nos que para amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa 
mente, devemos também amar o nosso próximo como a nós próprios, porque, como seres humanos, refletem 
a imagem de Deus. O nosso vizinho é a pessoa que está em necessidade e que procura a nossa ajuda. Enquanto 
vivemos nas nossas sociedades, igrejas, países multirreligiosos e contextos multiculturais, vamos ver a imagem 
de Deus naqueles que estão a sofrer. Vamos valorizar-nos e respeitar-nos uns aos outros tal como esperamos 
ser amados e respeitados pelos outros.

2. O nosso amor para com a nossa sociedade: Romanos 12:13-18
Filipenses 2:5 ajuda-nos a centrar-nos em amar as pessoas da nossa comunidade através das nossas boas ações: 
“Nas vossas relações uns com os outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.” Podemos interrogar-nos 
sobre a mentalidade de Jesus e podemos encontrá-la nos versículos anteriores.

“VAMOS VALORIZAR-NOS E RESPEITAR-NOS UNS 
AOS OUTROS TAL COMO ESPERAMOS SER AMADOS 
E RESPEITADOS PELOS OUTROS.”

O AMOR EXPRESSO EM ATOS
ROMANOS 12:9-21

Major Anugrah M. Masih
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DISCUSSÃO:
* Vamos avaliar as nossas vidas. Estamos realmente a imitar Cristo Jesus? Temos a mesma 

mentalidade que Jesus tinha?

* Pode ser difícil perdoar os nossos inimigos e amar os nossos perseguidores. Onde podemos 

encontrar força e um espírito de perdão e amor?

* O que significa, nas nossas vidas individuais, ter o amor desinteressado de Jesus?

MAJOR ANUGRAH M. MASIH
TERRITÓRIO NORTE DA ÍNDIA
A Major Masih é uma Salvacionista e oficial de quarta geração, servindo como Secretária 
da Presidente Territorial dos Ministérios Femininos, sediado em Nova Deli. A Major diz: “A 
minha mãe consagrou-me ao serviço de Deus quando eu estava no seu ventre e mais tarde 
na minha adolescência Deus chamou-me pessoalmente para ser sua serva. Gosto muito de 
ler livros e de cantar. Em 2019 terminei o meu Bacharelato em Divindade. Deus abençoou-
me a mim e ao meu marido, o Major Amrik Masih, com duas filhas, Angleena, de 15 anos e 
Catherine de 12 anos”.

Deus de amor, pedimos-te que elimines todas as más ações das nossas vidas e pedimos-te que 
possamos refletir todas as tuas características e a tua imagem. Ámen.

Sendo o seguidor de Jesus Cristo, Paulo exorta a congregação de Roma a ter as características ou a mentalidade de 
Jesus. Atualmente também nos exorta, a equiparmo-nos com estas qualidades para fazer nascer o Reino de Deus, 
que é justo e reto. Estas características incluem:

1. Partilhar
2. Praticar a hospitalidade
3. Abençoar os seus perseguidores
4. Evitar amaldiçoar
5. Regozijar com aqueles que se regozijam
6. Fazer luto com aqueles que estão de luto
7. Viver em harmonia uns com os outros
8. Evitar o orgulho
9. Associar com pessoas de baixa posição
10. Não ser convencido
11. Fazer o que quer que os outros lhe façam.

Imitemos Cristo Jesus. No manifesto da Nazaré (Lucas 4:18-20) Jesus declarou o propósito da sua vinda à Terra. 
Ele viveu de acordo com esta declaração durante os seus três anos e meio de ministério terreno. Proclamou boas 
novas aos pobres, curou os cegos, coxos e leprosos, libertou os possuídos por demónios, levantou os mortos, 
confortou os enlutados e abençoou os que o perseguiram. Tornou-se a voz, defensor e apoiante dos oprimidos, dos 
desfavorecidos e dos pobres. Cruzou as fronteiras do género e perdoou aqueles que o insultaram e perseguiram.

3. O nosso amor para com os que nos perseguem: Romanos 12:19-21
Uma vez que éramos pecadores, não havia forma de eliminar o pecado e de restabelecer o nosso relacionamento 
destruído com Deus. Por causa do seu amor e compaixão graciosa, Deus enviou o seu Filho unigénito. Esse Filho 
assumiu sobre si todas as nossas transgressões. Filipenses 2:1-11 diz-nos que Jesus se esvaziou a si mesmo. A palavra 
grega kenosis significa esvaziar-se a si mesmo, e foi isto que Jesus Cristo fez. Devido às nossas transgressões, foi 
perseguido. As pessoas escarnecerem dele, cuspiram-lhe na cara, tiraram-lhe a roupa e dividiram as roupas à sorte. 
Mas Jesus não procurou vingar-se daqueles que o perseguiram durante o seu julgamento, a caminho do Calvário e na 
cruz. Em vez disso, orou ao seu Pai celestial, pedindo-lhe: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” Embora 
fosse plenamente humano e plenamente Deus, considerou-se o servo fiel de Deus e permaneceu fiel até à morte e 
ofereceu também a salvação.
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CORAÇõES DO REINO
MATEUS 6:1-15 and MATEUS 7:1-12

TENENTE Christine Tursi

Pode não gostar disto, mas a verdade é que estas passagens não são sobre a injustiça e a escuridão no Mundo 
e o nosso chamado para fazer algo a esse respeito. Trata-se de introspeção e intervenção segundo Deus porque 
não só vivemos num mundo confuso, como também estamos confusos. No entanto, a boa nova é que Deus não 
diz que estamos demasiado quebrados para o ajudar a construir o seu Reino na Terra. Em vez disso diz, deixai-
me começar construindo o meu Reino no vosso coração, o resto fluirá dele (Provérbios 4:23). Não são notícias 
fantásticas? O Céu na Terra pode começar por si e por mim!

Agora, por onde começamos? Permitindo que Deus procure em todo o nosso coração, mesmo nos seus cantos 
mais remotos, onde guardamos os nossos desejos e sonhos, as nossas verdadeiras intenções e motivos. É aqui 
que o ego pode reinar e sussurrar: “Olha para tudo o que fiz! As pessoas estão a ver os meus esforços, a minha 
retidão, a minha luta pela justiça e o meu amor por todas as pessoas? Onde está a minha recompensa?’’.

Se não tivermos cuidado, este sussurro cresce tão alto que se torna na única coisa que ouvimos e para a qual 
trabalhamos. Se não deixarmos Deus intervir, o nosso ego irá levar-nos à destruição total de tudo o que somos 
e fazemos, mesmo que realmente o tenhamos feito no início para agradar a Deus. O nosso ego irá desorientar 
as nossas motivações, prioridades e intenções, irá desorientar o nosso coração e afastar-nos de Deus. Sem 
sequer nos darmos conta, já não estaremos a construir o Reino de Deus na Terra, mas sim o nosso próprio, e 
para esse tipo de reino egoísta não há recompensa do Pai celestial (Mateus 6:1).

O que Jesus – Aquele que olha para o nosso coração – diz para 
prevenir isto? Jesus diz: Quando der uma esmola, não o faça a fim 
de ser honrado pelos outros (Mateus 6:2). Em vez disso, dê tudo o 
que tem porque compreendeu que é a resposta adequada a tudo o 
que lhe dei (1 João 3:16).

Não ore as orações mais eloquentes e bem pensadas para que as 
pessoas louvem a sua espiritualidade (Mateus 6:5); peça, bata, 
procure porque me ama, anseia por mim e pelo meu Reino (Mateus 
6:6). Conheço o vosso coração, sei que vocês precisam, antes 
mesmo de o pedirem. (Mateus 6:8), uma vez que vos amo, dar-vos-
ei tudo o que pedis (Mateus 7:11).

Não julguem os outros nem apontem a injustiça na sua vida antes 
de verificarem a vossa própria vida e coração (Mateus 7:1-4). Façam 
disto a regra da vossa vida, “façam aos outros o que vocês querem 
que eles lhes façam; “ (Mateus 7:12): não quereis que eles vos 
julguem ou amem com uma agenda, não quereis que eles usem 
a vossa tristeza ou sofrimento para os seus próprios fins, certo? 
Como tal, amai-os, amai-os simplesmente, porque me amais e 
porque eu vos amei primeiro (Mateus 7:12; 1 João 4:19).

Será que esta humildade significa que ninguém pode saber da nossa 
luta pela justiça social? Não, na verdade, precisamos de falar sobre 
a nossa luta contra a injustiça social para que possamos sensibilizar 

“PRECISAMOS 
DE FALAR 
SOBRE A NOSSA 
LUTA CONTRA 
A INJUSTIÇA 
SOCIAL PARA 
QUE POSSAMOS 
SENSIBILIZAR 
E MOTIVAR 
OS OUTROS 
E ANGARIAR 
FUNDOS.”
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TENENTE CHRISTINE TURSI
TERRITÓRIO DA ALEMANHA, LITUÂNIA E POLÓNIA
Christine Tursi é uma tenente que tenta espalhar a Luz de Deus num bairro muito escuro 
de Hannover, Alemanha. É uma Mensageira do Evangelho, uma lutadora pela justiça, uma 
Salvacionista de coração, mas mais do que tudo é uma seguidora de Jesus.

Senhor, vedes os meus sonhos e lutas; fazei-me novo, ajudai-me a ser uma pessoa que possais 
usar para amar os outros, para combater a injustiça e para construir o vosso Reino na Terra. Dá-
me um coração do Reino.

DISCUSSÃO:
* Quais são os seus motivos e as suas intenções na luta pela justiça social? Está a construir o 

Reino de Deus? Não se preocupa se as suas respostas não forem as melhores? Deus pode 

resolver isso. Peça-lhe que o faça.

* Junto com os nossos pares, como podemos ajudar-nos mutuamente a manter os nossos egos 

controlados e a construir humildemente o Reino de Deus em vez do nosso próprio? Como 

podemos viajar juntos, seguir Jesus juntos e sermos construtores do Reino juntos?

* Estudar e rezar a Oração do Senhor. Deixe que o Espírito Santo limpe o seu coração, o encha de 

motivações, intenções e prioridades. Partilhe sonhos e visões no lugar onde vive e deixe-se guiar 

pelo Espírito.

e motivar os outros e angariar fundos. No entanto, antes de carregar no ícone “publicar” num blogue que 
escrevemos, antes de iniciarmos uma conversa ou planearmos um projeto de ação, vamos pedir a Deus que 
confirme primeiro os nossos motivos, objetivos e intenções. O que esperamos alcançar? Queremos fama e 
aprovação?
 
Para a hashtag que inventamos para a tendência? Ter uma imagem de algo que dissemos ou partilhámos em 
todo o mundo, ou os nossos nomes para serem recordados pelas gerações futuras? Ou será que queremos 
simplesmente amar a Deus e às pessoas de todo o coração?

Para conseguirmos fazer este último, precisamos primeiro de nos tornarmos novas pessoas. Pessoas do Reino 
com corações do Reino. Isto apenas pode acontecer se deixarmos de nos focar em nós próprios e começarmos 
a focar-nos em Jesus. Ou seja, devemos morrer para nós próprios e viver por ele. É para isso que aponta todo o 
Antigo Testamento e, na realidade, toda a Bíblia. É também o que Jesus diz nestas passagens: Não sejas o rei da tua 
própria vida. Em vez disso, deixai-me ser o Rei e o meu Reino virá, seja feita a minha vontade, no vosso coração e 
na terra como no Céu (Mateus 6:9-13). Quando isto acontecer, conseguiremos amar os outros de todo o coração 
e a justiça correrá como um rio, a justiça como um fluxo que nunca falha (Amós 5:24) porque o seu Reino será 
construído, mas não na nossa própria força. E isso será realmente, verdadeiramente, o Céu na Terra.
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APENAS AMOR
OSÉIAS 2:16-23

major Margaret Davis

Adoro uma boa história de amor. Doces relatos de casais que experimentam a agitação do afeto, declaram 
o seu amor, vencem a adversidade e vivem felizes para sempre. Aquece o meu coração. Porque Deus é amor, 
ligou-nos por amor – para o receber e para o dar – para o perseguir – para lutar por ele e para o desfrutar. A 
expressão perfeita do amor vem de Deus. Deus estabelece o padrão final (1 Coríntios 13:4-8). Devido à nossa 
humanidade, praticamos o amor que fica muito aquém desse padrão, resultando muitas vezes em tristeza, 
sofrimento e opressão. Os sistemas deste mundo também existem sob uma má construção do amor que não 
cumpre o padrão sagrado de Deus. Como um Deus da justiça, podemos concordar que é sua vontade que isto 
seja corrigido. Na nossa passagem das Escrituras, iremos considerar este tema da justiça e a sua fundação no 
perfeito amor de Deus.

O profeta Oseias ministrou nos 30 anos anteriores à queda 
do reino do norte de Israel em 722 a.c. As suas profecias 
eram dirigidas principalmente ao povo deste reino que tinha 
abandonado a sua devoção a Deus e caído na idolatria, 
adorando os Baal, os deuses de Canaã. Isto devastou o 
coração de Deus, e utilizou a história de Oseias e Gomer 
para ilustrar ao seu povo a profundidade da sua traição e as 
consequências do seu pecado.

No primeiro capítulo de Oseias, Deus ordenou ao seu profeta 
que se case com Gomer, uma mulher promíscua, e que tivesse 
filhos com ela. Os três filhos nascidos durante o tempo do 
seu casamento foram considerados filhos de infidelidade, 
enfatizando a extensão da sua infidelidade. Foram-lhes dados 
nomes que significam o justo julgamento de Deus como 
resultado; “Deus semeia”, “não amado” e “não o meu povo”.

No entanto, devido ao amor extraordinário de Deus, a história 
não acabou aí. O desejo de Deus não era a destruição do seu 
povo, mas a sua restauração. É o Deus que faz as coisas bem! 
No capítulo 3 vemos que Gomer deixou Oseias e os seus 
filhos e vive em pecado com outro homem, apesar dos avisos 
recebidos. No entanto, Deus diz a Oseias para ir buscar a sua 
esposa, o que ele faz, comprando-a por 15 moedas de prata, 
cinco alqueires de cevada e uma medida de vinho, pois tinha 
agora caído na escravidão sexual. Ela regressa de boa vontade 
à sua casa e ao casamento.

Oseias 2:16-23 mostra-nos os resultados maravilhosos da decisão de Gomer de regressar ao seu marido em 
fidelidade. “Quando esse dia chegar”, diz o Senhor, “você me chamará “meu marido” não me chamará mais 
“meu senhor”. (Oseias 2:16)

Esta é a primeira referência na Escritura a Deus como marido do seu povo e o contraste entre “marido” e “amo” 
deve ser notado. Baal em hebraico é traduzido como “marido”, assim como “amo” e “senhor”. A relação entre 
o povo de Deus e os baals era uma relação de mestre duro para escravo. No entanto, Deus como seu marido 

“O SEU ESPÍRITO 
SANTO PODE 
CAPACITAR-NOS 
PARA AMAR 
COMO ELE AMOU; 
RESGATAR OS 
QUE PERECEM, OS 
ABUSADOS, OS 
INCOMPREENDIDOS 
E OS PERDIDOS.”
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MAJOR MARGARET DAVIS
TERRITÓRIO ORIENTAL DOS EUA
Margaret e o seu marido David servem atualmente como líderes de divisão da Divisão de 
Massachusetts no Território Oriental dos EUA. As nomeações anteriores incluíram Corpos, 
liderança de divisões juvenis e ministérios femininos e o Colégio de Treinamento de Oficiais. 
Margaret adora música, história e viagens. Margaret e David têm duas filhas adultas, 
Brittany e Alexa, e trabalham ambas na área da justiça social.

Senhor, obrigado pelo teu amor incondicional, extravagante e eterno. Reclamo-vos como amante 
da minha alma e meu marido para sempre. Ajudai-me a amar os outros como me amaste. Ámen.

DISCUSSÃO:
* Numa escala de 1 - 10 como classificaria o seu nível de devoção a Deus neste momento?

* Existem coisas ou pessoas que possam ser consideradas como ídolos na sua vida, tirando a 

proeminência da sua relação com Deus?

* A quem precisa de estender “amor justo” (misericórdia e perdão)?

relacionava-se com eles com afeto e verdadeira intimidade, garantindo-lhes segurança e respondendo.” a 
todas as suas necessidades. Aqueles que serviam os Baal estavam sujeitos a uma cultura tóxica de prostituição 
(Oseias 4:14), rituais de automutilação (1 Reis 18:28) e mesmo sacrifício humano (Jeremias 19:5) – todas 
perversões do amor, intimidade e santidade de vida ordenadas pelo nosso Deus santo.

Assim, com um coração de misericórdia e perdão, Deus ofereceu a restauração a Gomer na declaração 
encontrada no nosso versículo-chave:

“Eu me casarei com você para sempre”; eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e 
compaixão.” (Oseias 02:19)

Que bela promessa! Apesar da sua rejeição de Oseias e da traição aos seus votos matrimoniais, Deus prometeu 
acolhê-la de volta e recomeçar o que seria um relacionamento amoroso que duraria toda a eternidade – um 
pacto que nunca seria quebrado.

Além disso, a relação seria caracterizada pela retidão, justiça, amor e compaixão. Estes traços exemplificam 
o carácter santo de Deus – não pode amar de outra forma! Tudo o que Gomer tinha experimentado nas mãos 
dos Baals seria corrigido e retificado por Aquele que a amava como fora feita para ser amada – em santidade e 
pureza. A sua exigência sagrada de fidelidade seria também concretizada nesta relação de amor mútuo.

Através da história de Oseias e Gomer, Deus estava a chamar o seu povo de volta à completa devoção a si 
mesmo. O amor de meio coração nesta relação equivalia ao adultério espiritual e simplesmente não era 
suficientemente bom para um Deus que tem ciúmes pelo seu povo (Êxodo 20:5). O seu desejo era que o seu 
povo voltasse para ele de todo coração (Joel 2:12). A aceitação do seu amor e do seu caminho iria salvá-los da 
opressão do pecado e fazer surgir a sua justiça divina nas suas vidas e no mundo.

A sua mensagem para nós atualmente é dupla: “Recebei o meu justo amor e partilhai-o com os outros.” O 
seu Espírito Santo pode dar-nos o poder de amar como ele amou; resgatar os que perecem, os abusados, os 
incompreendidos e os perdidos, e plantar as sementes da justiça num mundo que geme para ser corrigido.
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DEFENDER OS POBRES
JEREMIAS 22:13-18

drA. Joy Agpaoa-Ortega

“Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e, assim, tudo corria bem. Não é isso que significa 
conhecer-me?” declara o Senhor” (v 16).

Muitas pessoas no nosso mundo sofrem de injustiça e estão a sofrer e destroçadas, desesperadas e 
desanimadas. Algumas pessoas trabalham demais, mas não recebem um salário justo; são marginalizadas e 
vítimas de injustiça. O nosso Pai do Céu diz-nos para fazermos o que é justo e correto: Que Flua a Justiça

O QUE DIZEM AS ESCRITURAS
Em Jeremias 22:3, Deus instrui os reis maus “Administrem a 
justiça e o direito: livrem o explorado das mãos do opressor. 
Não oprimam nem maltratem...nem derramem sangue 
inocente neste lugar.”

A nossa passagem de estudo reflete o ódio de Deus pelos atos 
de injustiça perpetrados pelo Rei Joacaz (também conhecido 
como Rei Shallum), o filho e sucessor do Rei Josias. O jovem 
rei ignorou as reformas do seu pai e oprimiu os pobres 
“fazendo o seu próprio povo trabalhar sem lhes pagar o 
devido salário” (v 13).

A maldade do Rei Joacaz representa a prevalência da injustiça 
social naquela época. Os ricos espezinharam os direitos dos 
pobres e a justiça foi retida. Deus na sua ira usou o cativeiro 
para ensinar ao seu povo ensinamentos importantes sobre 
retidão e justiça. Com isto podemos aprender:

1. Deus é contra a maldade, a injustiça e as transgressões, 
particularmente quando realizadas por quem tem 
autoridade.

2. Deus favorece os marginalizados e defende os pobres.
3. Deus castiga o opressor em toda a sua extensão, de modo 

a ensinar-nos que a justiça está associada a fazer o que é 
correto e justo.

UM ESPELHO DA REALIDADE
Em resposta a cada ato de opressão, tratamento injusto, discriminação e injustiça social, está a misericórdia e 
o amor de Deus. Os pobres nunca estão sozinhos. Deus afirma claramente no versículo 16 que nos defenderá e 
será o Deus da justiça e da igualdade entre o seu povo.
 
A nossa forte determinação e amor por fazer o que é correto e justo pode fazer uma grande diferença na 
sociedade. A justiça estabelece a integridade e cria aceitação, independentemente da nossa origem, estatuto, 
individualidade e personalidade.

“A NOSSA FORTE 
DETERMINAÇÃO E 
AMOR POR FAZER 
O QUE É CORRETO 
E JUSTO PODE 
FAZER UMA GRANDE 
DIFERENÇA NA 
SOCIEDADE.”
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DRA. JOY AGPAOA-ORTEGA
FILIPINAS
Joy é soldado no Corpo de Palmera em Bulacan. É filha de oficiais reformados e é licenciada 
em medicina e diabetologista praticante de medicina interna.

Nosso pai da justiça, é minha oração que a justiça se torne a minha prioridade. Ensina-me a fazer 
o que é correto e justo e a ser o instrumento perfeito de como a justiça será feita dentro da nossa 
família, amigos e toda a comunidade. Ámen

DISCUSSÃO:
* Como é que Deus manifestou justiça entre o seu povo no Antigo Testamento? Compare isto 

com a forma como procuramos justiça atualmente.

* Que injustiças observa na sua comunidade?

* Como reagiu a uma experiência pessoal de injustiça?

* Observou alguma injustiça no seu Corpo? Como lidou com a situação?

* Que novos conhecimentos obteve ao longo deste estudo?

Devemos endurecer os nossos corações e tapar os nossos ouvidos à injustiça? Existem alturas em que Deus 
permite que ocorram injustiças? As Escrituras dizem que a ira de Deus é dirigida ao opressor e ao ímpio. Deus 
não quer que tais irregularidades se tornem no status quo.
 
Quando enfrentamos o desafio de sermos oprimidos e tratados injustamente, será que procuramos vingança 
contra os injustos? Que linha de ação tomamos? Será que fazemos o que é correto e justo? Mesmo quando 
ninguém nos vê? Deus quer que abramos os nossos corações e as nossas mentes e que tenhamos cuidado com 
as nossas ações para com os outros.

Sabendo que Deus é supremo nas nossas vidas, façamos o que é correto e justo. Deus quer que tenhamos as 
características de Jesus que nunca deixou de fazer justiça aos pobres contra os Fariseus e Saduceus.
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“Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos; mesmo que multipliquem 
as suas orações, não as escutarei! As suas mãos estão cheias de sangue! Lavem-se! Limpem-se! Removam suas 
más obras para longe da minha vista! Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem 
com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva “Venham, vamos refletir juntos”, diz 
o Senhor. “Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; 
embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão.” (Isaías 1:15-18).

A nossa passagem em estudo ocorre durante o reinado do 
rei da Judeia, Uzia. Na ausência de agressão dos seus reinos 
vizinhos do Egito e da Assíria, assim como do reino do norte 
de Israel, o reino de Judá avançou no comércio e na economia. 
Uma elite urbana crescente desfrutou do aumento da riqueza 
da nação enquanto as classes mais baixas e os habitantes 
rurais foram afastados dos ganhos. Os ricos e poderosos 
exploravam os fracos através de expropriações das terras, 
aumento dos impostos e outras formas de opressão. E é tendo 
como cenário esta desigualdade gritante que o profeta Isaías 
gritou a voz do Todo-Poderoso.

Apesar de fazerem vista grossa à situação dos seus 
concidadãos, os ricos e os poderosos tinham, no entanto, 
o dever de prestar homenagem a Deus uma vez que 
continuavam a orar e a adorá-lo. O Deus que é justo e 
misericordioso detestou esta hipocrisia e falou contra ela 
através de Isaías. Não ficou satisfeito com a devoção a Ele 
quando a ação deles não manifestava amor e bondade para 
com aqueles que estavam imediatamente à sua volta.

 
Nos meus anos de trabalho com mulheres em circunstâncias difíceis, deparei-me com o caso de uma mulher 
na casa dos trinta e muitos anos que foi admitida no abrigo gerido pelo governo ao qual fui associada. Era 
uma imigrante ilegal do Myanmar que tinha apenas uma relação de sangue em Aizawl, Índia, uma prima a 
quem preferia não pedir ajuda. Para agravar a sua situação, era mãe solteira de uma menina de oito anos e de 
um rapaz recém-nascido que teve de dar para adoção por insistência da sua prima. O Exército de Salvação foi 
chamado a ajudar na sua reintegração. Foi separada da filha que foi admitida na casa das raparigas gerida pelo 
Exército de Salvação, conforme decidido pela autoridade de adoção. Era evidente que a decisão foi tomada com 
base no passado de alcoolismo da mulher e não na sua sobriedade atual.

O seu caso fez-me pensar muitas vezes se falhámos com ela como Corpo de Cristo. Será que não conseguimos 
ser a sua voz na sua impotência? Defendemo-la na sua tentativa de se agarrar ao seu filho? Julgámo-la pelo 
seu passado e ignorámos a sua determinação atual em ser uma boa mãe? Demos-lhe a oportunidade de o ser 
e ajudámo-la no caminho? Sinceramente, não creio que o tenhamos feito. A ajuda que lhe demos foi o que 
pensávamos que ela precisava e não o que ela teria desejado? Provavelmente. Se tivesse sido Cristo a responder 
à sua necessidade, tê-la-ia reconhecido como uma pessoa cujo valor devia ser respeitado.

APRENDER A FAZER BEM
ISAÍAS 1:15-18 

Caroline Hmingthanzuali

“CRISTO....TÊ-LA-IA 
RECONHECIDO COMO 
UMA PESSOA CUJO 
VALOR DEVIA SER 
RESPEITADO.”
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CAROLINE HMINGTHANZUALI  
TERRITÓRIO ORIENTAL DA ÍNDIA
Caroline vive em Aizawl, Mizoram, com o seu marido, K. Zohmingthanga e os seus dois 
filhos (12 e 10 anos de idade) e filha (7 anos de idade). É uma funcionária governamental do 
Departamento de Assistência Social e Assuntos Tribais e tem experiência no trabalho com 
toxicodependentes, trabalhadoras do sexo, pessoas portadoras de VIH/SIDA, deficientes e 
idosos. É soldado do Corpo de Aizawl Bazar e é membro do Conselho CHAN (Community 
Health Action Network), a resposta do Exército de Salvação aos problemas do VIH e do 
tráfico de seres humanos no Território Oriental da Índia.

Pai, que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos, que a tua vontade seja a minha 
vontade, que as tuas ações sejam as minhas ações, que a tua coragem seja a minha coragem.

Talvez precisemos de rever as razões pelas quais desempenha, os nossos serviços sociais como um Exército 
compassivo. É o amor de Cristo que nos obriga a realizar estes serviços ou estamos apenas a dar uma resposta 
humanitária à necessidade que vemos?
 
Através do seu profeta, Deus falou ao povo de Judá dizendo: “Lavai-vos e purificai-vos”. Removam suas más 
obras para longe da minha vista! Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem 
com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva” (vv 16-17). Estes versículos 
implicam uma viragem consciente da vontade, resultando numa decisão que deve ser seguida por ações que 
procurem a justiça, fortaleçam, levantem, defendam e apoiem a situação dos fracos e dos que não têm voz.

No versículo 18, Deus sempre misericordioso, oferece uma oportunidade de reconciliação ao próprio povo cujas 
ações ele tanto detestava. Através do profeta Isaías, previu a expiação que tão generosamente preparou para 
os nossos pecados através do sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Se ao menos procurássemos a sua vontade e 
tomássemos uma decisão consciente de nos afastarmos do que o magoa.

Lembremo-nos de que o Deus que é imutável está irritado com as injustiças no nosso meio, tanto hoje como 
estava nos tempos de Isaías. No entanto, as pessoas a quem estes versos são dirigidos mudaram. Agora é 
para si e para mim que estas linhas sagradas são ditas. Como cristãos, as nossas ações devem brotar de uma 
profundidade mais profunda do que a nossa humanidade. Em 1 Coríntios 16:13, Paulo pediu aos crentes em 
Corinto que estivessem de guarda, que se mantivessem firmes na fé, que fossem corajosos e fortes e que 
fizessem tudo com amor. No mesmo fôlego, 1 João 4:8 diz-nos que Deus é amor. Como tal, para os Cristãos, o 
nosso desejo de justiça e as ações que dele decorrem devem brotar do nosso amor por Deus que é, ele próprio, 
amor.

Poderá a humanidade falível estar consistentemente à altura deste chamado para a justiça por causa do nosso 
amor a Deus? Sim. João 15:9-10 diz: “Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor. Se 
vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos 
mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço.”

DISCUSSÃO:
* Quais são as injustiças imediatas que observo à minha volta?

* Faço eu parte destas injustiças?

* Qual é a minha posição em relação a elas?
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JUSTIÇA PERSISTENTE
LUCAS 18:1-8 

Catherine Kapalo

“E o Senhor continuou: “Ouçam o que diz o juiz injusto. 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 18:6-8).

O problema da injustiça social não é nada de novo. A luta pela justiça social pode ser encontrada desde o 
Antigo Testamento, durante o tempo de Jesus e continua agora, mesmo nos nossos tempos modernos. Parte do 
problema é que ninguém está isento de sofrer injustiça social. Somos todos afetados por ela de uma forma ou 
de outra. Este é um dos efeitos resultantes da nossa natureza caída.

As razões para a justiça social podem variar de acordo com a cultura e as tradições, mas ninguém pode escapar 
completamente à dor por detrás desta experiência. Os seus efeitos são independentes da cor. Não importa de 
onde vimos nem de qual é a cor da nossa pele. Infelizmente, por muito que o mundo tenha tentado defender 
e parar esta prática maléfica, as nossas sociedades ainda têm muitas pessoas afetadas tanto direta como 
indiretamente. É verdade que a maioria das vítimas de injustiça social são mulheres e raparigas, mas apenas 
algumas delas conseguem denunciar os seus casos enquanto que muitas outras simplesmente não falam sobre 
o assunto por medo ou devido a algum outro controlo. Estas pessoas ficam caladas, em sofrimento e por vezes 
morrendo sem serem notadas.

Isto leva-nos à pergunta de Jesus em Lucas 18:7-8 “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.’ Esta 
é de fato uma boa nova de que Deus não abandona as muitas vítimas silenciosas e sofredoras de injustiça 
social. Mas antes de aprofundarmos este estudo sobre a mensagem de Jesus em Lucas 18, é necessário que 
compreendamos o que é a justiça.

 
A justiça social é um conceito de relações justas e equitativas 
entre o indivíduo e a sociedade, medida pela distribuição 
da riqueza, oportunidades de atividade pessoal e privilégios 
sociais. Tanto nas culturas ocidentais como nas culturas 
asiáticas mais antigas, o conceito de justiça social tem-
se referido frequentemente ao processo de garantir que 
as pessoas cumprem os seus papéis sociais e recebem da 
sociedade o que lhes é devido. Podemos também dizer em 
termos simples que a justiça social significa um tratamento 
justo e equitativo para todas as pessoas independentemente 
da sua raça, sexo, idade, religião, nacionalidade, graus de 
educação, ou capacidade mental ou física.

O nosso Deus é muito aberto. Quer que todo o seu povo seja 
como ele em palavras e atos. Quer que todos nós reflitamos 
o seu caráter e que desfrutemos igualmente da vida tal como 
deve ser. Deus é certamente o nosso modelo de justiça! No 
entanto, na Parábola da Viúva Persistente vemos o oposto do 
nosso Deus justo. Encontramos um juiz injusto que é corrupto 
no seu serviço, relutante em ouvir o sofrimento de uma 
mulher vulnerável, uma viúva. O trabalho deste juiz é resolver 
as injustiças – algo que não está a fazer bem nem de boa 

“MESMO PERANTE 
INJUSTIÇA 
SISTÉMICA, PODE 
SER FEITA JUSTIÇA.”
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Querido Deus, fortalece-nos e ajuda-nos pelo teu Espírito a ser seguidores de Cristo que podem 
fazer justiça neste Mundo. Ajuda-nos a ter em consideração aqueles que se aproximam de nós 
para pedir ajuda e perdoa-nos por lhes virarmos as costas quando, em vez disso, os deveríamos 
ter acolhido. Em nome de Jesus oramos, Ámen.

CATHERINE KAPALO
TERRITÓRIO DO MALAWI
Catherine Kapalo é uma Salvacionista que serve como Sargento-Mor no Corpo de Lilongwe. 
Catherine trabalha como Coordenadora do Policiamento Comunitário contra a Violência 
Baseada no Género e Direitos Humanos para o Governo do Malawi. Foi a primeira mulher 
a ser patrocinada pelo governo do Malawi a prosseguir os seus estudos de engenharia 
na Índia.

DISCUSSÃO:
* O que nos ensina esta parábola sobre a importância da oração?

* Leia novamente Lucas 18:7-8 para comparar, talvez diferentes traduções da Bíblia. O que 

é que Jesus diz que Deus vai ou não fazer? Que aviso é que isto dá aos cristãos se ficarmos 

calados enquanto as nossas sociedades sofrem injustiças?

* Enumere alguns exemplos de situações em que precisemos de permitir que a justiça flua.

vontade – mas acaba por fazer justiça devido à perseverança da viúva. Esta mulher resiste à corrupção, sabendo 
que tinha a justiça e a verdade do seu lado. Se a persistência compensa com um juiz injusto, quanto é que isso vale 
com o nosso Senhor justo? Esta parábola ensina-nos que mesmo perante injustiça sistémica, pode ser feita justiça. 
No entanto, temos de reconhecer que apenas Deus pode fazer justiça no nosso mundo injusto, e não nós.

É fácil sermos distraídos da nossa luta contra a injustiça. Podemos ser facilmente seduzidos pelos bons 
presentes que recebemos das pessoas, somos tentados a invejar posições de topo na vida, podemos tornar-
nos espiritualmente demasiado dinâmicos para nos movermos juntamente com os outros, e tudo isto pode 
levar-nos a negligenciar as coisas mais importantes de Deus. Podemos ser facilmente tomados pela ganância, 
pelo orgulho e pela falta de contentamento que leva à decadência moral e à morte espiritual. Mas o primeiro 
versículo desta Parábola (Lucas 18:1) ensina-nos que não devemos desanimar, mas sim continuar a procurar a 
justiça com persistência e a “orar sempre”. Tal como a viúva mostra na sua história, a persistência compensa 
quando se trata de procurar o que é correto e justo. Quando nos deixamos distrair pelo mundo à nossa volta, e 
nos sentimos confortáveis com a sua corrupção, devemos lembrar-nos desta parábola.

Através de Jesus podemos fazer a diferença, viver em paz uns com os outros e desfrutar das suas promessas 
inabaláveis. Os problemas de justiça são mais bem tratados quando somos guiados pelo Espírito e caminhamos 
na verdade e na luz. Não nos devemos esquecer que o amor pelos outros é necessário na medida em que nos 
servimos uns aos outros. Precisamos de concretizar esta mensagem de amor e vivê-la ao mesmo tempo que nos 
esforçamos por combater a injustiça. Deveríamos ser pessoas capazes de servir de exemplo – sabendo que Deus 
está do nosso lado, e que está contente com aqueles que ouvem e colocam as coisas em prática.
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ATRAVÉS DOS OLHOS DE DEUS
PROVÉRBIOS 31:8-9 

Major Karen Etcheverry

“Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz 
e julgue com justiça; defenda os direitos dos pobres e dos necessitados” (Provérbios 31:8-9).

Veja esta imagem, desenhada por William Ely Hill em 1915. O que vê? Vê uma mulher, jovem ou velha? Qual é o 
seu aspeto? Consegue ver ambas? Bem, qualquer resposta está correta! Tudo depende do ângulo que se adota e 
de como se aproxima o olhar da imagem.

Agora, pergunte a si mesmo: Como olha para os 
outros? Através dos meus olhos, os outros são 
diferentes e, como tal, desestabiliza-me. Basta 
outra cor de pele, outra viagem da vida, outra 
expressão, outra característica, para que outra 
pessoa seja vista como detestável, prejudicial, ou 
alguém de quem se possa ter medo e fugir.

Pensemos em como Deus nos vê a todos, 
independentemente das coisas que nos dividem. 
O olhar de Deus sobre nós
é de admiração. Deus olha para cada uma das 
suas criaturas de uma forma que nada pode 
manchar. Cada uma das suas criaturas faz parte 
do seu plano e “Deus viu tudo o que havia feito, e 
tudo havia ficado muito bom” (Génesis 1:31).
 
Para tratar as pessoas com justiça, é preciso mudar a forma como olhamos para elas. É tão simples quanto isso. 
Se vir uma pessoa e a considerar velha, ou indigente, ou pobre, ou necessitada, ou fraca e cansada, Deus vê essa 
mesma pessoa como jovem, rica, preciosa e muito valiosa! Devo procurar o dom de Deus em cada pessoa. Devo 
procurar olhar para a outra pessoa com os olhos de Deus, para ver primeiro o amor de Deus por ela. Então já 
não vejo Provérbios 31:8-9 como uma ordem, mas percebo que tenho a mesma preocupação com a justiça que 
Deus!

Esta passagem de Provérbios leva-me a sentir a mesma compaixão que Jesus sentiu. Torna-se tão poderoso que 
não temos outra alternativa senão falar em nome dos outros. E finalmente, o que no início é um comando não 
natural para falar, torna-se parte da sua natureza. É claro que ainda terá de enfrentar os seus medos, deixar a 
sua zona de conforto e correr riscos. Tudo isto requer coragem, mas pode ser feito com a ajuda de Deus. Cabe-
nos a nós encontrar as pequenas coisas que podemos fazer e que contribuirão para uma mudança maior.

Olhando para trás para as nossas ações no nosso Corpo em Estrasburgo, França, gostaria de partilhar algumas 
histórias de vida. Três utentes dos nossos serviços, “G”, “M” e “N” recusaram integrar-se. Acabaram na rua e 
ninguém os quis defender. Eram muito exigentes, não falavam a nossa língua e não faziam qualquer esforço 
para tentar. Também tinham uma profunda paranoia em relação a qualquer serviço administrativo, o que 
tornava a oferta de ajuda um desafio. Após vários meses a conhecermo-nos e a trabalhar com diferentes 
serviços sociais, pudemos fazer valer os seus direitos de pensão. Foi uma longa jornada, com muita oposição, 
mas acabou por dar frutos. Defendemo-los e apoiámo-los.
 

“CABE-NOS A NÓS 
ENCONTRAR AS 
PEQUENAS COISAS QUE 
PODEMOS FAZER E QUE 
CONTRIBUIRÃO PARA UMA 
MUDANÇA MAIOR.”
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MAJOR KAREN ETCHEVERRY
TERRITÓRIO DA FRANÇA E DA BÉLGICA
A Major Karen Etcheverry é uma oficial do Corpo em Estrasburgo com o seu marido Joël. 
Os seus pais eram oficiais, mas aceitar que o Senhor lhe pedia para se tornar oficial não foi 
fácil. No entanto, a partir do momento em que se deixou ir e aceitou o caminho de Deus, 
todo o seu ser foi tocado e a paz invadiu-a. Vinte e cinco anos depois, esta paz ainda está 
presente e ajuda-a a viver cada dia, os dias bons e os dias mais difíceis.

“Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei, da tua retidão, para que ele julgue com 
retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, 
e as colinas, o fruto da justiça.” (Salmo 72:1-3).

DISCUSSÃO:
* Pense numa pessoa pobre e infeliz. Como é que a vê? Como é que Deus a vê?

* Na sua rua, bairro e igreja, quem poderia defender? Como?

* Como poderia a sua igreja falar ou continuar a falar às autoridades em nome dos 

desafortunados e pobres?

Noutro caso, a família “L” tinha acabado de conseguir resolver a 
sua situação legal e precisava de um apartamento. Não tinham 
um bom domínio da língua e tinham poucos recursos à sua 
disposição. Um Salvacionista guiou-os nestas etapas, analisando 
diariamente anúncios classificados no jornal, acompanhando-os 
nas visitas a apartamentos, ajudando-os a preencher documentos, 
agindo como fiador, ajudando mesmo a pagar o depósito. Falou 
por eles, pois não podiam falar por si próprios.

Para “L e S” era muito simples. Conhecemo-los bem 
individualmente através do seu trabalho voluntário no Corpo 
durante mais de dois anos. Quando se candidataram aos seus 
primeiros empregos, tomámos uma posição para cada um deles e 
depois falámos para atestar a sua eficiência, fiabilidade e valor.

“V” é uma pessoa idosa que já não tem família. Tratámos de todos 
os procedimentos administrativos para a sua mudança para um 
lar de idosos, mas também foi necessário apoiar o seu orçamento, 
assistência social e estabelecer contacto com o seu banco. 
Defendemo-la quando ela foi abandonada.

Não é um caminho fácil e muitas vezes tenho de voltar a este texto. Faz-me lembrar as palavras indispensáveis 
de justiça de que os desafortunados e pobres precisam. A palavra de uma pessoa é suficiente para mudar 
profundamente a forma como uma vítima se sente. Mesmo diante de uma multidão, basta uma pessoa dizer 
que uma situação é injusta para a vítima deixar de se sentir só. Podemos ser essa voz de compaixão e justiça.
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A NOSSA PALAVRA, A NOSSA CAMINHADA E O NOSSO TRABALHO
TIAGO 1:19–2:26 

Major Shari Russell

“A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em 
suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.” (Tiago 1:27).

Como Cristãos, temos o incrível privilégio e chamado para fazer parte da obra de Deus no Mundo. Deus está 
a trabalhar nas nossas vidas e nas nossas comunidades; tanto com os impotentes como com os poderosos. O 
nosso chamado é juntar o seu trabalho e refletir a sua graça, valores e santidade num mundo perdido. A nossa 
Escritura selecionada de Tiago identifica três formas de vivermos esta vocação: através da nossa palavra, da 
nossa caminhada e do nosso trabalho.

Em primeiro lugar, vejamos “a nossa palavra”. Tiago 1:19-20 
começa com um lembrete de como as nossas palavras têm 
impacto no nosso testemunho. Partilha três regras de vida: 
prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Em 
Tiago 1:22-24, encontramos um contraste

entre aqueles que são apenas ouvintes com aqueles 
que ouvem e obedecem. No versículo 23 a palavra 
“olha“(katanoeō) significa considerar atentamente, e no 
versículo 25 a palavra “observa atentamente” (parkypto) 
significa inspecionar cuidadosamente. Ambas as palavras 
têm um significado semelhante. Nenhuma delas significa um 
relance passageiro. A comparação é então entre o impacto do 
olhar que ou esquece ou obedece e continua na Palavra.

A palavra “não tem valor algum” (encontrada em Tiago 
1:26) significa “sem força, verdade, resultado; inútil, sem 
propósito.” Como não controlar a nossa língua pode tornar a 
nossa testemunha inútil? O que é que Tiago 2:12 e Tiago 3:1-
12 continuam a dizer sobre as nossas palavras e discurso?

Em segundo lugar, vejamos “a nossa caminhada.” Tiago 1:21-25 lembra-nos de olhar atentamente para nós 
próprios e para as áreas escondidas das nossas vidas. A instrução para “aceitar a palavra plantada em si” é 
qualificada pela frase “com humildade”. João 1 lembra-nos que a “palavra” engloba mais do que o texto escrito. 
Quais podem ser alguns obstáculos para aceitar plenamente a palavra com humildade? Integral a este processo 
é sair e livrar-se de toda a impureza e maldade moral. Ambos são atos intencionais para os cristãos: aceitar a 
palavra enquanto se rejeita o mal. A imagem de afastar toda a impureza é retirada de Zacarias 3, onde o Sumo 
Sacerdote, que representa toda a nação, está vestido de roupas impuras. 

Tiago 1:27 compara a religião sem valor e fútil com a religião pura e irrepreensível. O versículo 26 desafia 
aqueles que podem procurar a bênção por causa das suas observâncias ou comportamento religiosos. Como 

“NÃO SABEREMOS 
O QUE DEUS EXIGE 
DE NÓS SE NÃO 
CAMINHARMOS 
COM DEUS E NÃO 
ESTIVERMOS 
ESPIRITUALMENTE 
LIGADOS A DEUS.”
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DISCUSSÃO:
* Quais são alguns dos desafios que encontramos para demonstrar a ligação entre a fé e a ação?

* Qual é o significado e as implicações de “pura e imaculada” que precede a nossa “religião” na 

nossa vida quotidiana?

* Nos nossos contextos atuais, como poderemos estar a manter os sistemas de injustiça e 

opressão em vez de procurar justiça e liberdade?

MAJOR SHARI RUSSELL
TERRITÓRIO DO CANADÁ E DAS BERMUDAS
A Major Shari Russell é Anishinaabe (Saulteaux) e casada com Robert. Juntos têm três filhos 
maravilhosos: Charles, Gavin e Brannon. Foram comissionados como Intercessores Fiéis em 
1999 e tiveram nomeações em vários Corpos e no Colégio de Treinamento para Oficiais. 
Shari concluiu o seu bacharelato e mestrado em Estudos Bíblicos e Teológicos e
está atualmente a fazer um doutoramento com a NAIITS através da Universidade da 
Divindade (Melbourne). Atualmente, Shari é Consultora dos Ministérios Indígenas para o 
Território do Canadá e das Bermudas.

Obrigado Senhor, pelo privilégio e chamado para fazer parte da vossa obra de transformação no 
nosso mundo. Que ousadamente procuremos a verdade e o amor nos nossos corações e sejamos 
instrumentos da vossa graça e faróis de esperança enquanto procuramos justiça e liberdade 
para todos.

podemos ser tentados a procurar a bênção através do nosso comportamento? A palavra “pura” refere-se não 
só à limpeza dos objetos religiosos, mas também à pureza do coração. A palavra “imaculada” refere-se a estar 
livre de contaminação ou defeito. Na estrutura das frases gregas, começa com pura e imaculada para descrever 
a religião e termina com o chamado para não se deixar contaminar pelo mundo. A palavra “cosmos” (mundo) 
está ligada à palavra “cosmética” que significa “organizar algo” ou “reorientar o rosto”. Tiago está a referir que a 
orientação do mundo é deixar Deus de fora.

Finalmente, vejamos o “nosso trabalho”. Fazer parte da obra de Deus significa ver os outros como Deus os vê, 
especialmente aqueles que aparentemente não têm muito a oferecer em troca. Isto deve ser evidente na nossa 
compaixão para com os mais vulneráveis. Tiago usa a frase “viúva e órfãos” para lembrar todos aqueles que 
foram marginalizados ou oprimidos.

Ao longo de Tiago 2:1-7, a questão do favoritismo e a preocupação com o poder e o privilégio são abordadas. 
Os ricos tinham oprimido os primeiros crentes, mas em vez de retaliar, o perigo de acalmar ou excluir os ricos 
resultou num preconceito para com os mais pobres. “Parcialidade” refere-se a fazer julgamentos ou distinções 
com base em atributos tais como a aparência física, o género, a etnia ou o estatuto social. Em vez de desafiarem 
os sistemas de opressão, estavam a honrar aqueles que estavam ativamente envolvidos em oprimir os outros 
através da exploração financeira. Quando William Booth percebeu que a Igreja Metodista se tinha tornado 
demasiado “respeitável”, procurou manter a sua missão com os mais vulneráveis e negligenciados pela Igreja. 
Como poderia atualmente o Exército de Salvação responder a este perigo de se tornar demasiado respeitável e 
excluir aqueles que têm poder e privilégios?

Em Tiago 2:8-13, Tiago antecipa que alguns poderão defender o seu favoritismo aos ricos como estando a 
cumprir o mandamento de amar o próximo. Como é que “mostrar favoritismo” pode ser pecaminoso? Nos 
versículos 14-26, Tiago não contradiz Paulo, mas foca-se na nossa fé após a salvação. Utilizando os exemplos de 
Abraão (Patriarca Judeu) e Rahab (Gentio de origem duvidosa), Tiago não só desafia a parcialidade infiltrada na 
Igreja, mas apresenta duas expressões diferentes de fé vivida. Que princípios vemos nestes dois exemplos que 
podemos aplicar nas nossas vidas?
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JUSTIÇA DO CORAÇÃO
MIQUEIAS 6:1-8

Kayleen Sam

“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” (v 8).
 
O livro de Miqueias aborda o julgamento de Deus sobre Israel. Israel desobedeceu às suas ordens e começou 
a adorar outros deuses. Apesar de lhe terem feito ofertas e sacrifícios como ato de adoração, os seus corações 
nunca estiveram verdadeiramente ligados a Deus e não tinham um relacionamento pessoal estreito com Deus. 
Deus sabia que os seus corações estavam longe dele e quis que encontrassem o caminho de volta. Ao estudar 
Miqueias começamos a compreender que não devemos perder o foco no nosso relacionamento pessoal com 
Deus.

Deus exige muitas coisas de nós, mas o mais importante de tudo é o nosso relacionamento pessoal com Ele; 
caminhar humildemente com Deus. Se realmente pretendemos saber o que Deus está a dizer e queremos 
conhecê-lo melhor, então devemos optar por desenvolver um relacionamento próximo e pessoal com Deus. 
Devemos procurá-lo diariamente, alimentar-nos da sua Palavra e comunicar com Deus através da oração. Não 
saberemos o que Deus exige de nós se não caminharmos com Deus e não estivermos espiritualmente ligados a 
Deus. A ligação cria comunicação. O nosso espírito deve ligar-se ao espírito de Deus, o nosso coração deve ligar-
se ao seu coração e à medida que nos aproximamos cada vez mais de Deus, Deus aproximar-se-á mais de nós 
(Tiago 4:8).

Somos as mãos e os pés de Deus, e para que as mãos e os pés de Deus se movam nesta Terra devemos abrir 
os nossos corações para o convidar a se mover em e através de nós. Miqueias questiona o povo de Israel sobre 
o tipo de sacrifício que Deus desejava deles: “Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me 
perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com 
milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha 
transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? (Miqueias 6:6-7).

Deus não está satisfeito com outras formas de sacrifício. 
Deus alegra-se quando nos apresentamos perante si como 
sacrifícios vivos, santos e separados da sua vontade. Apesar 
de Deus conseguir trabalhar sozinho, Ele muitas vezes escolhe 
trabalhar através das pessoas que estão dispostas a dar-se 
totalmente por Ele para o bem dos que estão perdidos a 
sofrer. Quando estamos firmemente enraizados e ligados a 
Deus, então tudo o que Deus requer de nós pode ser revelado 
(“Os homens maus não entendem a justiça, mas os que 
buscam o Senhor a entendem plenamente.” Provérbios 28:5).

Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os 
seus pensamentos mais altos do que os nossos (Isaías 55:9) 
e, como tal, a justiça de Deus é totalmente diferente da visão 
que o mundo tem sobre a justiça. A justiça de Deus não é o 
que fazemos de fora, mas sim o que vem do fundo do nosso 
coração. A justiça de Deus não é apenas uma atividade 
normal a ser realizada sempre que existe um chamado para 
alcançar. Quando se torna uma atividade normal, rotineira 
e quotidiana, tendemos lentamente a perder o foco na 
importância da razão principal pela qual nos aproximamos. 

“O NOSSO ESPÍRITO 
DEVE LIGAR-SE AO 
ESPÍRITO DE DEUS, 
O NOSSO CORAÇÃO 
DEVE LIGAR-SE AO 
SEU CORAÇÃO E À 
MEDIDA QUE NOS 
APROXIMAMOS 
CADA VEZ MAIS 
DE DEUS. DEUS 
PAORXIMAR-SE-Á 
MAIS DE NÓS.”
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KAYLEEN SAM
TERRITÓRIO DA PAPUA NOVA GUINÉ E ILHAS SALOMÃO
Kayleen é professora de uma escola secundária na província das Terras Altas Orientais da 
Papua Nova Guiné e apoia o seu Corpo em Goroka. Antes disso foi estagiária na Comissão 
Internacional de Justiça Social do Exército da Salvação em Nova Iorque, EUA.

Meu Deus Pai, ensina-me a aproximar mais o meu coração de Ti; através da oração e da 
meditação na tua Palavra, para me ajudar a construir primeiro este relacionamento pessoal 
contigo, antes chegar com a tua justiça aos outros que precisam do teu amor. Ámen.

DISCUSSÃO:
* O que é que Deus exige de si para procurar justiça?

* Como pode tornar-se nas mãos e nos pés de Deus (que sacrifícios fará para se dar a Deus)?

* Como pode alcançar com o amor de Deus (que ações ou atividades faz que demonstram o 

amor de Deus)?

Nos versículos seis e sete, Miqueias sugere que quando os sacrifícios se tornaram uma rotina diária, começaram 
lentamente a perder o foco na razão principal de os oferecer. As atividades tornaram-se meros espetáculos sem 
importância, e sem importância não se tornaram verdadeiros atos de adoração do coração. Apenas o amor dá 
importância.

O amor é a essência da justiça de Deus e é uma força poderosa e magnética. Quando o nosso coração se 
une a Deus, tornamo-nos um canal do seu amor sem fim, distribuindo-o por aqueles que dele necessitam 
desesperadamente.

A justiça social é amor em ação, onde nos identificamos com o doente, sentimos a sua dor como se fosse nossa 
e somos levados a curar e a restaurar em nome de Jesus. Mas uma ação sem amor não significa nada se o nosso 
coração não estiver bem com Deus.

Deus quer que a sua justiça se revele em nós apenas quando os nossos sacrifícios vêm diretamente do coração. 
Caminhar humildemente com Deus transforma-nos nas suas mãos e pés, criando um canal do amor de Deus, 
fluindo livremente e alcançando aqueles que sofrem. Mostremos ao mundo quem Deus é e sejamos a seta que 
aponta o caminho de volta para Deus.
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HOSPITALIDADE E SANTIDADE
LUCAS  11:37-52

COMISSÁRIA Jane Paone

“Quanto a vocês, peritos na lei”, disse Jesus, “ai de vocês também! porque sobrecarregam os homens com 
fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los,” 
(Lucas 11:46).

Ansiamos por ouvir Jesus dizer palavras de conforto, mas aqui ele diz, “Ai de vocês!” a dois grupos influentes de 
líderes da comunidade Judaica. Os Fariseus e os peritos na Lei foram responsáveis pelo estudo da Lei Mosaica 
e pela sua aplicação diária. Os Fariseus mantiveram a Torá viva durante os tempos difíceis após a destruição do 
segundo templo. Graças a eles, as sinagogas floresceram e a identidade Judaica foi mantida.

 Um deles ouviu Jesus ensinar e atreveu-se a convidar Aquele 
que tinha a reputação de comer com os pecadores não salvos 
na sua casa. Lucas tem várias histórias de hospitalidade nas 
quais Jesus foi anfitrião ou convidado e desfrutou de comida 
e companheirismo. No entanto, no simples e quotidiano ato 
de se sentar com os outros às refeições, conseguiu despertar 
hostilidade! Esta oferta de hospitalidade tinha condições 
associadas. Esperava-se que Jesus realizasse a purificação 
religiosa que os Fariseus realizavam escrupulosamente e 
queriam que outros seguissem: a lavagem simbólica limpava a 
impureza de tudo o que tinham tocado, impedia a corrupção. 
Os homens, apaixonados por viver vidas que agradavam 
a Deus, “separaram-se” dos “profanos”, uma vez que se 
consideravam puros. Jesus atreveu-se a quebrar o seu ritual 
rígido!

Tal como noutras ocasiões durante o seu ministério de fazer 
justiça na Terra, Jesus faz eco ao profeta Isaías (10:1-2). As 
suas palavras mais duras são para os Fariseus e Peritos na 
Lei, que se focam nos seus deveres religiosos, mas ignoraram 
a alegria de estar na sua companhia. Desejando fazer o que 
estava correto, esqueceram-se de ter um relacionamento 
correto: o amor a Deus e pelos outros resumia os 
mandamentos. Com a intenção de serem santos, esqueceram-
se de ser generosos para com os outros em bondade e 
misericórdia. Com as suas atitudes e ações, resultou a 
exclusão em vez da inclusão. Julgavam, adoravam o louvor, 
desconheciam a sua própria falta de pureza interior porque 
pensavam apenas na aparência exterior. Impediram outros 
de aprender acerca do Reino da Justiça de Deus; oprimiram e 
abusaram do seu poder.

 Jesus não podia permanecer neutro, e nós também não podemos permanecer neutros em relação a 
determinadas questões. Os pecados da opressão afetam os que oprimem e os que são oprimidos. Desmond 
Tutu argumenta que os estrangeiros não devem ser objetivos face ao apartheid na África do Sul. Explica que 
tomar uma posição assim: “Se um elefante pisar a cauda de um rato com a pata, e a sua posição for neutra, 

“JESUS NÃO PODIA 
PERMANECER 
NEUTRO, E 
NÓS TAMBÉM 
NÃO PODEMOS 
PERMANECER 
NEUTROS EM 
RELAÇÃO A 
DETERMINADAS 
QUESTÕES.”
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COMISSÁRIA JANE PAONE
TERRITÓRIO DO REINO UNIDO COM A REPÚBLICA DA IRLANDA
Orgulhosa das suas origens escocesas, a Comissária Jane Paone serviu como oficial do 
Exército de Salvação, juntamente com o seu marido Massimo, no Reino Unido, França, Itália 
e Suíça, sendo líder territorial em Itália e Grécia, França e Bélgica e Suíça, Áustria e Hungria. 
Fez parte da Comissão Internacional de Justiça Social até se reformar.
Jane foi oradora sobre justiça social no Congresso Sem Limites (Boundless), e em 
conferências de santidade social no Haiti e no Canadá. Continua a ter uma paixão pela 
luta pela justiça no Exército e no Mundo, com o objetivo de ligar todas as gerações e 
comunidades para que possam surgir ações concretas.

Senhor, ajuda-me a caminhar com justiça, com um coração puro e carinhoso – retribuindo 
generosamente o amor que recebi de Ti para que não julgue, mas veja Cristo em cada pessoa que 
encontro.

DISCUSSÃO:
* Porque acha que as palavras de Jesus para os peritos na lei foram tão duras? Pense nas 

consequências que resultariam dos seus atos e das palavras de Jesus.

* Como abrimos as palavras de Jesus de forte justiça e misericórdia às mulheres e a outros que 

se possam sentir excluídos?

* Como é que os Fariseus compreenderam a hospitalidade e a santidade? Pense nas pessoas 

que convidamos para as nossas casas e na forma como as tratamos. Lembre-se que a 

verdadeira hospitalidade, tal como a santidade, é um ato de generosidade graciosa.

o rato não irá apreciar a sua neutralidade”. Neste caso, está realmente a apoiar a crueldade do elefante”. Ao 
perito na Lei que se queixava que Jesus também os insultava, respondeu: “Quanto a vocês, peritos na lei”, 
disse Jesus, “ai de vocês também! porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem 
carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los,” (Lucas 11:46).

O fardo dos ritos legais que os peritos colocaram sobre as pessoas pode ter sido pesado, mas o rigor sem 
coração com que foram aplicados, e por homens cujo comportamento era incoerente, foi ainda mais pesado! 
Estes homens deveriam ter atraído pessoas para a Palavra de Deus, mas, em vez disso, prenderam-nas com 
um jugo pesado (Atos 15:10). Isto teria consequências eternas: seriam responsabilizados. A sua atitude de 
julgamento desinteressado reflete uma lei sem amor. Nem sequer tocam nesses fardos com um dos dedos 
para aliviar o sofrimento do outro sob a carga que criaram. Esta palavra grega é usada apenas aqui no Novo 
Testamento, um termo médico técnico para o toque, utilizado quando um médico tocava suavemente numa 
parte dolorosa do corpo numa tentativa de aliviar a dor. Os peritos poderiam ter ajudado, mas não o fizeram.

Em contraste, Aquele que é amor personificado convida cada um de nós: Venham a mim, todos os que estão 
cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois 
sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o 
meu fardo é leve.” (Mateus 11:28-30).
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AME O SEU PRÓXIMO COMO A SI MESMO
MATEUS 22:34-40 

Major Colleen Huke

A nossa passagem bíblica começa com Jesus a ser mais uma vez um alvo dos ataques dos sacerdotes! Na 
tradução da Mensagem de Mateus 22, lemos que “reuniram as suas forças para o por à prova”, mas antes foi-
nos assegurado que Jesus já sabia as suas intenções. Quando Jesus foi verbalmente emboscado com a pergunta 
“Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?”, a sua resposta causou uma controvérsia antecipada, pois havia 
613 mandamentos na lei Judaica – a maioria deles começava com “não fazer” – e todos foram considerados 
como tendo igual significado.

A resposta que Jesus lhes deu realça que embora obedeçam à letra da Lei, o mais importante é compreender 
o espírito da Lei que deve, em última análise e sempre, ser o amor. Respondeu Jesus: “Ame o Senhor, o seu 
Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.” “Este é o primeiro e maior 
mandamento.” E o segundo é semelhante a ele: “Ame o seu próximo como a si mesmo.” Jesus deixou claro para 
os Fariseus legalistas – tanto quanto o faz para nós atualmente – que nada importa mais do que amar a Deus e 
amarmo-nos uns aos outros.

A obediência a este duplo mandamento é a essência do 
Evangelho, a base da missão do Exército de Salvação e 
deve ser a raiz de toda a ação social e de justiça Cristã. A 
nossa responsabilidade social não pode ser substituída pelo 
cumprimento de obrigações e tradições religiosas, tal como 
Jesus continua a apontar aos sacerdotes: “Ai de vocês, mestres 
da lei e fariseus, hipócritas!...têm negligenciado os preceitos 
mais importantes...a justiça, a misericórdia e a fidelidade.” 
(Mateus 23:23). Jesus parece estar a dizer que não podemos 
amar a Deus com todo o nosso ser sem amarmos o nosso 
próximo, e não podemos amar verdadeiramente o nosso 
próximo sem amarmos Deus.

Ao contrário da interpretação popular, amar o próximo “como 
a nós próprios” não é uma referência a uma autoimagem 
positiva, mas sim ao reconhecimento da imagem de Deus em 
todos os seres humanos. Desta forma, quando encontramos 

Deus nos nossos semelhantes, vemos todas as pessoas como nossos irmãos e irmãs, feitos à imagem de Deus, 
merecedores de tratamento igual e justo, sem exceção. As nossas ações devem então refletir Mateus 7:12: 
“Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam”. Por outras palavras, devemos tratar 
o nosso próximo como gostaríamos de ser tratados, e quando o nosso próximo é maltratado, devemos ser a voz 
que defende a dignidade humana e a justiça social em seu nome.

Se não encontrarmos Cristo nos outros e não os amarmos com o amor de Deus, nunca encontrarão Cristo em 
nós. Só o amor de Deus permite que amemos profundamente todos os seres humanos sem discriminação e 
tratemos toda a humanidade com dignidade e respeito, especialmente os pobres, oprimidos e mais vulneráveis. 
Em Mateus 25:40, Jesus afirma que tudo o que fizermos pelo menos a um dos nossos irmãos e irmãs, estamos 
na realidade a fazê-lo a Ele. Madre Teresa de Calcutá referiu-se a isto quando disse: “No final das nossas vidas 
não seremos julgados pelos muitos diplomas que recebemos, por quanto dinheiro ganhamos ou por quantas 
grandes coisas realizamos. Seremos julgados pelo “Eu tive fome e você me deu de comer. Estava nu e você me 
vestiu. Eu não tinha casa e você me abrigou”.

É importante compreender o significado do amor nestes versos. Não está associado a emoções intensas, uma 
vez que normalmente compreendemos o amor. A palavra grega usada para amor não é phileo que expressa 
sentimentos carinhosos e afeto amigável, mas agapao que é mais bem expressa como bondade amorosa. A 

“SE NÃO 
ENCONTRARMOS 
CRISTO NOS OUTROS 
E NÃO OS AMARMOS 
COM O AMOR DE 
DEUS, NUNCA 
ENCONTRARÃO 
CRISTO EM NÓS.”
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MAJOR COLLEEN HUKE
TERRITÓRIO DA ÁFRICA DO SUL
A Major Colleen Huke e o seu marido Darren são líderes de divisão na Divisão do Cabo 
Oriental do Território da África do Sul. Têm dois filhos adolescentes, Samuel e Daniel. 
Colleen tem gostado de servir como oficial tanto em nomeações em corpos rurais como 
em corpos urbanos, assim como na formação e educação territorial. A sua paixão é Jesus e 
o ministério da reconciliação que Deus deu a cada crente.

Querido Deus, ajuda-me a amar-te de todo o coração para que possa amar o próximo 
incondicionalmente. Em nome de Jesus. Ámen.

DISCUSSÃO:
* O que é para si “amar os outros”?

* Pense nos seus próprios preconceitos e/ou sentimentos pessoais. De que forma poderão estes 

influenciar a sua aplicação do mandamento de Deus em Mateus 22:39?

* Como pode, neste momento, defender a misericórdia e a justiça em nome de alguém que 

conhece e que precisa de amor imparcial e incondicional?

minha definição favorita de bondade amorosa é “misericórdia ativa” e sinto-a diariamente na minha relação 
com Deus. Deus age comigo com amor incondicional, misericórdia e compaixão; dando generosa e fielmente, 
independentemente do quão merecedora eu seja! No entanto, muitos Cristãos têm perceções e atitudes que 
os levam a negar o amor ao próximo. As suas ações baseiam-se frequentemente em sentimentos pessoais 
em relação a um amigo ou inimigo, assim como em preconceitos relativos ao sexo, idade, raça, etnia, religião, 
sexualidade, deficiência ou educação; e sobre o quanto merecem acreditar que o seu próximo é merecedor 
desse estatuto.

No entanto, o amor comandado em Mateus 22:38-39 não é influenciado por sentimentos, preconceitos ou 
estatuto. Basta olhar para a Cruz para confirmar. Jesus modelou a “misericórdia ativa” quando demonstrou 
amor agapao para salvar um mundo que o desprezava e rejeitava. A Cruz foi tanto um ato de vontade, uma 
escolha que teve de ser feita, como um amor emocional por toda a humanidade. O Corpo de Cristo deve 
partilhar este tipo de amor imparcial e incondicional com os seres humanos feridos no meio de uma injustiça 
crescente quando movido por sentimentos de compaixão, mas também quando não o é. Devemos tomar 
decisões deliberadas da nossa vontade todos os dias para trazer o Reino de Deus à Terra, demonstrando 
intencionalmente misericórdia ativa e sem discriminação em nome de Jesus. Não é a emoção do amor que 
é comandada, mas a escolha de amar os outros em resposta ao amor incondicional de Deus por nós e como 
expressão do nosso amor por Deus.

É fácil duvidar da nossa capacidade de fazer a diferença quando consideramos todas as injustiças sociais tão 
prevalecentes nas nossas comunidades em todo o Mundo, especialmente no que diz respeito às mulheres 
e raparigas jovens. No entanto, os comentários na Bíblia indicam que os Judeus tipicamente interpretam 
“próximo” como significando “aquele que está perto”. Por conseguinte, o mandamento de Jesus de amar 
o próximo chama-nos a agir no melhor interesse daqueles que estão mais próximos de nós. Enquanto a 
misericórdia ativa de Jesus na Cruz mudou as perspetivas para todos nós, estes versículos significam que 
devemos começar a viver os princípios da misericórdia e da justiça exatamente onde estamos.

Gosto do conceito de que “justiça é amor traduzido em políticas sociais” porque sugere que, embora em 
última análise precisemos de efetuar mudanças sociais, o amor é onde ele começa. Jesus sustenta que todos os 
ensinamentos religiosos dependem de e são cumpridos numa só palavra: Amor.
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Defender os outros
Amós 5:24

Clefa John Parmar

“Em vez disso, corra a justiça como um rio, a retidão como um ribeiro perene!”” (Amós 5:24 Versão Rei James).

Sakina era uma bela jovem rapariga. Sempre quis receber uma boa educação e tornar-se contabilista. Aprendia 
rapidamente e tinha muito zelo e entusiasmo. Era bondosa e humana.

Mas desde muito jovem viu-se confrontada com uma dura realidade. Aos 14 anos de idade foi forçada a 
prostituir-se pelos seus próprios familiares. Foi coagida a atender 15 a 25 clientes por dia. Sempre que se 
recusava a atender um cliente, era espancada pelo segurança do bordel. Todos os dias era empurrada para os 
grilhões do Inferno.

Estou certa de que, depois de ler isto, ficará dominado pela ira e pela frustração. Como pode alguém ser tão 
brutal com uma rapariga como Sakina? Será que ela merecia realmente um tratamento tão duro e cruel? 
Infelizmente, milhões de raparigas são traficadas e usadas como escravas sexuais em todo o mundo.

Como assistente social, conheci-a e aconselhei-a, e fiquei destroçada ao ouvir a sua história. Afetou-me 
muito e muitas perguntas vieram-me à cabeça – “porque é que isto lhe aconteceu?”, “onde está a justiça para 
esta rapariga?”, “o que é que a Bíblia nos diz para fazermos?”, “o que é que posso fazer para proteger estas 
raparigas?”.

O que descobri é que Deus também não gosta da injustiça. Ao longo da Bíblia, Deus fala da justiça.

Lemos em Eclesiastes 4:1, “Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console.” Deus vê as nossas 
lágrimas. Vê as lágrimas dos pobres e dos escravos e o seu coração grita em voz alta para nós. É um Deus justo e 
quer que sejamos justos para com os outros e que ajudemos os oprimidos e os que não têm poder.
Vamos compreender melhor a justiça e a injustiça:

A justiça é utilizar o poder corretamente para garantir que todos estão seguros, defendidos e protegidos.

A injustiça é quando alguém abusa do seu poder para tirar aos outros as coisas boas que Deus lhes deu – a sua 
vida, liberdade e os frutos do seu amor e trabalho.

Muitas vezes, quando pensamos no que é justo e injusto, pensamos no governo, polícia, juízes, etc. – as pessoas 
que concedem justiça diretamente. Mas só porque não é juiz ou agente da polícia, isso não significa que não 
tenha um papel a desempenhar na justiça.

“DEUS CHAMA-NOS A USAR O PODER QUE TEMOS 
PARA GARANTIR QUE TODOS – ESPECIALMENTE 
OS FRACOS OU VULNERÁVEIS – SÃO TRATADOS DE 
FORMA JUSTA.”
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CLEFA JOHN PARMAR
TERRITÓRIO OCIDENTAL DA ÍNDIA
Clefa vive em Mumbai e trabalha com uma organização não governamental anti tráfico, a 
Missão Internacional de Justiça. É assistente social e trabalha com vítimas de tráfico sexual, 
e procura justiça para os que necessitam de cuidados e proteção.

Querido Senhor, ajuda-me a compreender o que é a justiça social e como posso fazer a diferença 
enquanto pratico e apoio a justiça. Senhor, concedei-me um coração humilde para que possa 
tomar uma posição a favor das pessoas que precisam do vosso favor. Senhor, rezo por raparigas 
como Sakina que estão com o coração partido todos os dias.

DISCUSSÃO:
* De que formas vê o abuso do poder no nosso mundo atual?

* Como filho de Deus, como irá apoiar ou estar ao lado dos oprimidos?

* Porque acha que Deus escolhe usar-nos como seus embaixadores?

A justiça tem a ver com a utilização do poder. Deus chama-nos a usar o poder que temos para garantir que 
todos – especialmente os fracos ou vulneráveis – são tratados de forma justa. Êxodo 23:2 aborda a questão da 
justiça exortando-nos a defender os outros, especialmente as pessoas vulneráveis ou que foram privadas do 
seu poder.

Isaías 58:6-7 indica a razão pela qual Deus, por vezes, não responde à oração e ao jejum do povo. O profeta 
Isaías realça nesta passagem o que Deus quer do seu povo. Não se trata dos alimentos que se podem comer, 
mas sim das medidas tomadas em nome e associadas aos marginalizados. Este capítulo mostra uma ligação 
entre a adoração a Deus e os atos de justiça em nome dos mais vulneráveis. A nação de Israel é desafiada a ver 
que o seu relacionamento com os outros, particularmente os que foram postos de lado na sua comunidade, 
afeta a sua relação com Deus.
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VENHA E VEJA
JOÃO 4:1-38 

Terri Neville

A nossa leitura das Escrituras é limitada por dois títulos. Quando colocados juntos lêem-se “Jesus Fala com uma 
Samaritana” e “Muitos Samaritanos Creem”. Antes de lermos um único versículo, sabemos que este não era um 
dia normal no poço. Entretanto, os discípulos sentiram a sua falta, literal e figurativamente. Cansado da viagem, 
Jesus parou para descansar no poço de Jacob e os discípulos viajaram até Sicar comprar comida. Quando 
regressaram, os discípulos ficaram “surpresos” ao encontrar Jesus a falar com uma mulher. Estranhamente, nem 
um discípulo perguntou “O que queres?” ou “Por que estás a conversar com ela?” Na verdade, a mulher saiu, 
deixando para trás o seu cântaro de água, e todos os discípulos tiveram de dizer: “Mestre, come alguma coisa”. 
Ao que Jesus respondeu “Tenho algo para comer que vocês não conhecem.”

Como era seu costume, Jesus usou frequentemente as coisas 
físicas, visíveis, criadas neste Mundo para revelar as realidades 
espirituais, invisíveis de Deus e do Reino. Os discípulos, 
como era seu costume, estavam confusos. Perguntaram-
se, “Será que alguém lhe trouxe comida?” O completo mal 
entendimento dos discípulos abre a porta a Jesus para ensinar 
este ensinamento de vital importância:

Disse Jesus: “A minha comida é fazer a vontade daquele que 
me enviou e concluir a sua obra.” Vocês não dizem: “Daqui 
a quatro meses haverá a colheita?” “Eu lhes digo: Abram os 
olhos e vejam os campos! Eles estão maduros para a colheita” 
(João 4:35).

Jesus foi enviado numa missão, espiritualmente capacitado 
para a missão e sustentado pelas recompensas eternas de 
realizar a missão. As mesmas perguntas que os discípulos não 
fizeram no versículo 27 levam-nos ao cerne da missão 
de Jesus.

Pergunta: Que queres saber? 
Mulher: Não há nada na terra que satisfaça o desejo insaciável 
do meu coração. Pergunta: Por que está a conversar com 
ela? Jesus: Eu sou o Messias, e o meu pai enviou-me para vos 
oferecer o borbulhante, transbordante e eterno amor de Deus. 
(João 4:13, 26)

“Abram os olhos! Os discípulos passaram pela mulher 
Samaritana na estrada para Sicar, fizeram compras numa 
praça da cidade samaritana, e tudo o que trouxeram foi o 
almoço! Os discípulos precisavam de ser lembrados da sua 
missão. Foram chamados para serem pescadores de homens, 
mas estavam mais preocupados com sanduíches do que com 
a salvação. Um chamado de despertar celestial para nunca 
deixar que o ocupado do mundano o coloque fora de serviço.

Entretanto, a mulher Samaritana excluída, moralmente 
repreensível, enfrenta o seu Salvador e a sua vida é 

“JESUS FOI ENVIADO 
NUMA MISSÃO, 
ESPIRITUALMENTE 
CAPACITADO 
PARA A MISSÃO E 
SUSTENTADO PELAS 
RECOMPENSAS 
ETERNAS DE 
REALIZAR A 
MISSÃO.”
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DISCUSSÃO:
* De que forma é que você ou a sua família eclesiástica ergueram barreiras à comunhão 

humana? Beneficia dessas barreiras? Está incomodado?

* O seu estilo de vida está aberto a encontros com não crentes? Que passo pode dar para sair 

da sua zona de conforto?

* Quem é que lhe escreveu para além da esperança que precisa de receber nova vida e plenitude 

e liberdade juntos em Jesus Cristo? Reze para que Deus reabra uma porta de comunicação.

TERRI NEVILLE
TERRITÓRIO SUL DOS EUA
Terri serve o Senhor através do Exército da Salvação como Diretora do Centro de 
Recursos de Justiça Social (SJRC) para o Território Sul dos EUA. Localizado no campus da 
Universidade Nazarena de Trevecca, o SJRC é um laboratório de ensinamento catalítico 
dedicado a inspirar, informar e equipar as melhores práticas missionárias, lideradas pelo 
Espírito. Terri é também um membro nomeado do Conselho Internacional para as Questões 
Morais e Sociais e Sargento Assistente Territorial - Major. No seu tempo livre, Terri adora 
a Broadway, música, praticar desporto, jogos e, acima de tudo, passar tempo com o seu 
marido Rob, o seu filho Ben e a sua filha Riley.

Dê força e esperança aos oprimidos e seja humilde com os opressores para que possam ir e contar 
a sua história para a glória de Deus e o espanto do povo.

totalmente transformada. O pária social e moral corre diretamente para o centro da comunidade emitindo um 
convite para “vir ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz! Agora, não é como Jesus identificar-se  
como sendo o Messias a uma mulher Samaritana desvalorizada e desprezada, sem amigos? Restaurar a sua voz, 
a sua posição na comunidade e transformá-la de uma proscrita moralmente impura para o sacerdote em Sicar 
é toda uma transformação de vida! Não é como Jesus perdoar os seus pecados e torná-la inteira? E Deus ainda 
não o fez. Talvez os seus olhos estivessem postos na redenção de toda a comunidade desde o início. Não seria 
isso ser como Deus? 

A chave para a justiça e retidão de Deus está na obediência rendida à vontade e aos caminhos de Deus. Jesus, 
embora completamente Deus, era também completamente humano. Como Filho Unigénito de Deus, dependia 
completamente do seu Pai para o enviar, para o guiar, para lhe dar poder e prover ao seu envolvimento físico, 
emocional, intelectual e espiritual com o mundo. “Por mim mesmo, nada posso fazer...pois não procuro agradar 
a mim mesmo, mas àquele que me enviou” (João 5:30, João 3:34).

Como seguidores de Cristo, como fazemos justiça na Terra? A nossa identidade em Cristo tem de estar segura. 
Temos de estar totalmente entregues! É necessária uma entrega total das nossas vidas, dos nossos amores e 
da nossa identidade para Servir a Jesus, ou o nosso serviço não tem qualquer utilidade para Deus. Tal como um 
ramo de videira não geme e para brotar fruto, quando permanecemos em Cristo, Deus produzirá o seu fruto 
dentro e através de nós. Só quando participamos da bondade de Deus para nós próprios é que nos tornamos um 
convite vivo para “provar e ver que o Senhor é bom”.

Quando oferecemos as nossas vidas e chamado, Deus multiplica as nossas humildes ofertas para satisfazer a 
fome e sede dos perdidos e trazê-los para o Reino. Levantem os olhos, e olhem para os campos! Veja a justiça 
fluir até aos confins do mundo, e nunca subestime o poder de uma conversa divinamente orquestrada.
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JUSTIÇA EM CADA CANTO
GÁLATAS 5:13-26

Major Ni Komang Ariani Wibowo

No mundo de hoje, o individualismo e o materialismo tornam difícil a procura de justiça. A justiça tornou-se 
escassa e cara e é entendida como se a injustiça ocorresse em praticamente todos os aspetos da vida.

Justiça social é um termo utilizado para descrever ações e pensamentos, tanto nacionais como universais, que 
levam a um mundo justo. Mas poderá o mundo estar em todos os seus cantos? Isaías 1:17 diz: “Aprendam a 
fazer o bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa 
da viúva.” Falar de justiça social significa falar de igualdade de direitos para todos os seres humanos. Durante 
séculos houve problemas de injustiça social, e os muitos fatores envolvidos significam que inúmeras questões 
nunca foram resolvidas, mesmo atualmente. Temos de reconhecer a igualdade como um direito absoluto para 
todo o ser humano.

A injustiça ocorre de várias formas, em todos os ambientes e, ainda mais alarmante, no seio de muitas famílias 
e lares. O impacto do conflito gera divisões na família, discórdia na comunidade e cria um sentimento de 
angústia, ódio e inveja; emoções cada vez mais poderosas no controlo daqueles que são tratados injustamente, 
enquanto as atitudes arrogantes e arbitrárias de pessoas gananciosas que governam continuam. Em resposta a 
estas circunstâncias, o que devemos fazer?

Recordam-nos os escritos do Apóstolo Paulo em Gálatas 5:13-14:

“Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da 
carne; ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a Lei se resume num só mandamento: “Ame o 
seu próximo como a si mesmo”.’

Esta passagem fala de liberdade – uma bela palavra para ouvir. O que devemos fazer como Cristãos com a 
liberdade que nos foi dada?

As pessoas que foram libertadas não devem usar a sua liberdade para pecar, mas sim para servir os outros 
com amor. Esta é uma mensagem muito clara – que aqueles que foram libertados e amados em Cristo devem 
contribuir para ajudar a criar justiça e cuidados, onde quer que estejamos, com base no amor. Jeremias 22:3 diz: 
“Assim diz o Senhor: Administrem a justiça e o direito. livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam 
nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva; nem derramem sangue inocente neste lugar”.

« Ceux qui ont été affranchis et aimés en 
Christ devraient faire leur part pour aider 
à apporter justice et attention où qu’ils 
soient. »
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DISCUSSÃO:
* Como podemos espalhar a justiça de Cristo nas nossas próprias vidas, e na nossa família e 

noutras pessoas?

* E quanto a nós e às nossas vidas como mulheres Cristãs? Podemos espalhara justiça de Cristo 

na nossa família e noutras pessoas?

* Participamos na luta contra a injustiça que acontece à nossa volta?

* Quer ser usada por Deus para expressar a sua justiça e amor?

MAJOR NI KOMANG ARIANI WIBOWO 
TERRITÓRIO DA INDONÉSIA
A Major Ni Komang Ariani é a Oficial de Projetos do Serviço Social e a Pessoa de Contacto 
Nacional para o Tráfico de Seres Humanos na Indonésia. Como seguidora de Jesus Cristo, 
deseja comunicar o amor de Deus a todos através de palavras e ações.

Deus Pai, obrigado por nos teres libertado como tua criação especial. Ajuda-nos a ser o teu 
instrumento de paz neste mundo, para que as pessoas à nossa volta vejam o teu amor e 
tenham esperança em ti. Ámen.

Aprendamos a preservar a nossa liberdade em Cristo e a ter impacto no meio que nos rodeia para realizar a 
justiça nas nossas comunidades:

1. Nós, como mulheres Cristãs, somos pessoalmente obrigadas a manter a nossa liberdade em Cristo, 
mantendo a santidade da vida, seja em oração, adoração, atividades ou palavras, para que o nosso velho 
modo de vida não reapareça. Gálatas 5:13 diz “Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da 
carne; ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor”. Quando o fizer, o seu testemunho e exemplo 
servirão de motivação e incentivarão outras a imitarem o seu modo de vida.

2. Através da liberdade que temos, Deus irá utilizar-nos para fazer as Suas obras – para servir e ajudar os 
nossos próximos que ainda vivem em pecado. Fazemo-lo de formas que não discriminam (coração a Deus e 
mão ao homem), mas com amor e justiça, como Deus faz nas nossas vidas. Como Deuteronómio 32:4 nos 
lembra “todos os seus caminhos são justos”.

3. A justiça de Deus é perfeita. A liberdade em Cristo é a mesma, pois o poder de Deus vive nas nossas vidas 
para nos aperfeiçoar como seus e para fazer as suas obras.

Assim, o que está escrito em Amós 5:24 – ‘Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro 
perene!’ – continuará a acontecer. Muitos serão abençoados e nós, como mulheres que foram libertadas em 
Cristo, estaremos envolvidas na criação e procura de justiça.

Agora, dediquemos um momento, como mulheres Cristãs que anseiam por estar envolvidas na obra de Deus, 
para mostrar justiça a todos.

Espero que as questões em discussão nos ajudem a tornar pessoas extraordinárias perante Deus e para os 
outros. Comecem por se concentrar na justiça social para vós próprias e para as vossas famílias. Lembrem-se, 
com Deus podemos!
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DARIA A SUA VIDA?
1 JOÃO 3:11-24

Major Edith Louzolo

“Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros...Nisto 
conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos 
irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, 
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em 
ação e em verdade.” (1 João 3:11, 16-18).

Este mundo pode ser injusto na forma como as pessoas são tratadas e existe uma enorme desigualdade. 
Como Cristãos, quando vemos um irmão ou irmã em necessidade, como diz 1 João 3:17, devemos mostrar-lhes 
piedade. Se não o fizermos, devemos colocar-nos a questão “Como pode permanecer em nós o amor de Deus?” 
Vivemos num mundo em que temos de clamar por justiça social.

A motivação por detrás do nosso grito de justiça social é registada em Provérbios 31:8-9, como lê a Bíblia: “Erga 
a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue 
com justiça; defenda os direitos dos pobres e dos necessitados.”

A Bíblia ensina que Deus é um Deus de justiça. Todos os seus caminhos são justos. A noção bíblica de justiça 
social envolve a preocupação e o cuidado com os pobres e os aflitos. A Bíblia refere-se frequentemente aos 
órfãos de pai, à viúva e ao estrangeiro – ou seja, às pessoas que não se conseguiam defender ou que não tinham 
um sistema de apoio. Deus ordenou à nação de Israel que cuidasse dos menos afortunados da sociedade, e o 
seu eventual fracasso em fazê-lo foi em parte a razão do seu julgamento e expulsão da Terra. Como parte da 
visão bíblica de justiça, é-nos ensinados que Deus nos vê a todos como tendo igual valor: Criou Deus o homem 
à sua imagem (Génesis 1:27), todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus (Romanos 3:23) e sob o 
sangue de Cristo as divisões humanas são irrelevantes e os crentes tornam-se numa só família nele (Gálatas 
3:27-29).

A justiça na Bíblia significa justiça para todos. O amor deve ser mostrado a todos, independentemente dos 
antecedentes: “Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que 
viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram 
estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. (Levítico 19:33-34). Estas leis em Levítico 19 foram 
especificamente concebidas para proteger os refugiados e imigrantes em Israel. Deste modo, não foram 
apenas os israelitas que foram protegidos pelo sistema de justiça de Deus (a sua Lei), os estrangeiros também 
encontraram proteção.

“COMO CRISTÃOS, QUANDO VEMOS UM IRMÃO OU 
IRMÃ EM NECESSIDADE, DEVEMOS MOSTRAR-LHES 
PIEDADE.”
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MAJOR EDITH LOUZOLO
COMANDO DO RUANDA E DO BURUNDI
A Major Edith Louzolo é casada e mãe de quatro filhos. É oficial do Exército de Salvação 
há 28 anos. Serviu como oficial em vários Corpos no território do Congo (Brazzaville) e 
também na Bélgica, em trabalho social e no Colégio de Oficiais. Atualmente desempenha 
o cargo de Secretária do Comando dos Ministérios Femininos no Comando do Ruanda e do 
Burundi.

Senhor, acende em mim a chama do teu amor para que ame sempre os outros como tu. Ámen.

DISCUSSÃO:
* Como podemos falar em nome daqueles que não podem falar por si próprios?

* O que está pronto a sacrificar para que a justiça seja restaurada?

* Que ação está pronto a tomar para que se faça justiça à sua volta?

No entanto, não basta simplesmente pedir justiça social. Devemos também tomar medidas, tal como Jesus fez. 
O nosso foco nas Escrituras, 1 João 3:11-24, enfatiza o poder do amor enquanto vivemos a nossa fé. Mesmo no 
meio dos versículos selecionados temos 1 João 3:16: “Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua 
vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.” Este versículo diz-nos duas coisas: Jesus deu a sua 
vida por nós por amor, e devemos esforçar-nos por amar os outros como Jesus nos ama. Quando olhamos para 
outro versículo semelhante em João 15:13, lemos “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida 
pelos seus amigos.” Estes versículos preparam-nos para viver e agir radicalmente em nome do amor, tal como 
Jesus fez.

No Antigo Testamento, encontramos um exemplo de alguém que está disposto a morrer em nome do amor em 
Ester: “Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: “Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem 
em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como 
vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei.” (Ester 4:15-16).

Ao dizer “Se eu tiver que morrer, morrerei”, Ester está a reconhecer que, embora sabendo que o seu perigo 
era grande e evidente, e conhecendo a incerteza da mente do rei e a severidade que mostrou a Vasti, nunca 
negligenciaria o seu dever para com Deus e o povo de Deus. Decide ir ao rei, e entregar-se Deus, pedindo 
segurança e sucesso. Significa que arriscará pronta e alegremente a sua vida pelo bem do seu povo e para 
honrar a Deus. Ester acredita que se perder a sua vida foi o prazer de Deus, então deverá perdê-la. Estava 
satisfeita com a vontade de Deus dela viver e entregou-se totalmente nas suas mãos.

Os versículos finais da nossa Escritura selecionada espelham o sacrifício de Ester: “Temos confiança diante de 
Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe 
agrada... Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles.  Do seguinte modo sabemos 
que ele permanece em nós: pelo Espírito que nos deu.” (1 João 3:21-22, 24). Jesus chama-nos para procurar e 
fazer justiça em todo o lado, tal como Ester arriscou a sua vida pelo seu povo, e como o próprio Jesus deu a sua 
vida pelo povo que Deus amava.
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ADMINISTRAR A JUSTIÇA
ZACARIAS 7

Major Jashiben D. Khristi

Assim diz o Senhor dos Exércitos: Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns 
para com os outros.” (Zacarias 7:9).

Ainda me lembro da minha aula de economia em que o nosso professor se referiu a alguns apartamentos de 
luxo e cabanas minúsculas e superlotadas que foram construídas lado a lado. Enquanto uma família desfruta 
mais do que necessita, outra está a lutar para comer, ter acesso a água potável, unidades e produtos sanitários 
e vive num ambiente inseguro.

Passaram-se anos, mas esta situação universal continua na mesma. Mostra uma imagem clara da injustiça 
social, onde a condição das pessoas pobres é negligenciada.

De um modo geral, a justiça social significa que todas as pessoas devem ter igual acesso à riqueza, saúde, bem-
estar, justiça e oportunidades. A justiça não é um extra opcional, é essencial; não é uma ação pontual, mas um 
processo contínuo. Se analisarmos a Bíblia, a justiça social foi resumida num único mandamento - “Ame o seu 
próximo como a si mesmo.” O amor não faz nada de errado ao seu próximo. Em vez disso, está pronto a dar a 
sua vida por eles. O nosso Deus mostra o seu amor e compaixão incessantemente. O salmista diz “não nos trata 
conforme os nossos pecados nem nos retribui conforme as nossas iniquidades.” (Salmo 103,10). Embora os 
israelitas tivessem assistido a muitos milagres feitos por Deus, reivindicavam por segurança, comida, água, etc. 
No entanto, Deus demonstrou amor e misericórdia para com eles.
 
Lemos na Bíblia sobre o amor constante do Nosso Senhor 
Jesus Cristo para com os aflitos e necessitados durante o seu 
ministério na Terra. “Ao ver as multidões, teve compaixão 
delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas 
sem pastor.” (Mateus 9:36). Jesus Cristo deu um exemplo de 
verdadeira justiça, amor e compaixão para com os outros.

O sétimo capítulo de Zacarias fala do luto e do jejum como 
uma prática que o povo seguiu durante 70 anos. No entanto, 
Deus não estava contente com o seu luto e jejum, pois iam 
contra o mandamento de Deus nos versículos 5-6. Como tal, 
Deus falou com eles através de Zacarias, deixando claro o que 
espera do seu povo: agir contra o problema da injustiça social.

Encontramos atualmente a mesma situação. As pessoas 
tendem a seguir cegamente a prática habitual dos 
sacramentos e cerimónias religiosas. A sua falta de amor e 
compaixão faz com que não vejam que estão a desempenhar 
um papel vital na violação dos direitos básicos das pessoas 
que são vítimas de discriminação e injustiça.

Aos olhos de Deus, as pessoas são mais importantes do que 
as práticas. Deus não olha para a posição, personalidade 
ou prosperidade de uma pessoa, enquanto que os humanos 
estão muito preocupados com tudo isto. Deus espera que não 
negligenciemos a caridade, mas que sirvamos por amor, sem 
discriminação. Muitas questões relacionadas com a justiça 

“O AMOR NÃO FAZ 
NADA DE ERRADO 
AO SEU PRÓXIMO. 
EM VEZ DISSO, ESTÁ 
PRONTO A DAR 
A SUA VIDA POR 
ELES.”
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DISCUSSÃO:
* Que injustiças descobriu terem acontecido à sua volta?

* Qual foi a sua reação em relação a estas injustiças?

* Como pode responder ao chamado de Deus sobre a sua vida para participar na Sua missão?

MAJOR JASHIBEN D. KHRISTI
ESCRITÓRIO NACIONAL NA ÍNDIA
A Major Khristi é uma oficial do Território Ocidental da Índia, servindo como Especialista de 
Proteção das Crianças na Índia, com sede no Quartel Nacional da Índia em Calcutá. Serviu 
como oficial durante 28 anos e tem um mestrado em Serviço Social.

Querido Senhor, ajuda-me a dar justiça aos fracos e aos órfãos de pai; a manter o direito dos 
aflitos e dos indigentes. Dá-me um coração compassivo para cumprir o meu chamado para a 
missão. Ámen.

social surgem devido ao egoísmo, inveja e fome de poder ou estatuto. Se as pessoas compreenderem isto, não 
haverá pobreza nem tráfico de seres humanos; não haverá guerra nem refugiados; não haverá preferência pelos 
homens em detrimento das mulheres. Se existisse verdadeira justiça, poderiam permanecer pacificamente nas 
suas casas e países, e as pessoas teriam igualdade de oportunidades em todos os setores. Devido a serviços de 
saúde inadequados ou finanças insuficientes, morrem pessoas e mulheres e crianças são traficadas em muitos 
países. Estas situações são claramente visíveis, mas as pessoas fecham os olhos, viram a cara e afastam-se 
como o padre e o Levita que mudaram o seu rumo depois de verem um homem meio morto ao longo da estrada 
em Jericó. No entanto, o Bom Samaritano mostrou misericórdia para com aquele homem e salvou-lhe a vida. 
Os problemas de justiça social podem ocorrer em relação a praticamente qualquer aspeto da sociedade onde 
pode surgir desigualdade como resultado de preconceitos ou políticas injustas.

Quando é que esta situação vai mudar? Quem a irá mudar? Temos de nos chegar à frente para alterar 
a situação. Está na hora de agir. São feitos esforços notáveis pelas Nações Unidas, governos e outras 
organizações. Fazem o seu melhor, criando nova legislação e iniciando campanhas de sensibilização. Podemos 
estar conscientes destas disposições, mas precisamos de mudar a nossa mentalidade para criar mudanças na 
nossa comunidade, no nosso país. Tenhamos uma mentalidade semelhante à de Cristo, que foi e está repleta de 
justiça, amor e compaixão. Somos seus seguidores; precisamos de seguir os seus passos. Ouçamos o que Deus 
diz “Administrem verdadeira justiça; mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros” (v 9).

O General Brian Peddle fez-nos um chamado para a ação; não importa quem nem onde estamos, 
independentemente das nossas nomeações ou posição, devemos responder ao chamado e fazer como Deus nos 
ordenou.
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UM CORAÇÃO PELA JUSTIÇA
MARCOS  10:35-45 

CAPITÃ Marie Lange Druart

Recentemente assisti a um documentário sobre o problema do “casamento temporário” no Irão, Nikah mut’ah, 
também conhecido como Sigheh, que significa literalmente “casamento por prazer”. Neste tipo de casamento, 
um homem casado pode ter tantas esposas temporárias quantas quiser e até quatro esposas permanentes, e 
tem o direito de quebrar o contrato sempre que quiser. Muitos iranianos seculares estão irritados com o que 
consideram ser a hipocrisia dos clérigos que fizeram amplo uso do casamento temporário ao longo dos anos, 
mas que se opõem firmemente ao sexo pré-matrimonial ou extramatrimonial. A prática do Sigheh permite que 
muitos homens casados celebrem casamentos temporários com outras mulheres que não as suas esposas e 
também permite o estabelecimento de casas de castidade.

Como podemos permanecer indiferentes a um tratamento tão horrível a que muitas raparigas e mulheres 
jovens no nosso mundo estão sujeitas? Como podemos virar a cara a tal hipocrisia? Uma pergunta melhor a 
fazer é, como seguidor de Cristo, qual é a nossa responsabilidade perante os maus-tratos infligidos aos outros e 
quando é que ousamos tomar medidas?

Através desta passagem de Marcos 10:35-45, aprendemos primeiro que cada seguidor de Cristo terá de 
enfrentar o sofrimento, mas são chamados a servir as pessoas apesar das suas próprias lutas pessoais. Ao 
contrário de Tiago e João, que estavam ambos muito interessados em estar ao lado de Jesus na sua glória, 
cada discípulo deve reconhecer que a forma de estar ao lado de Jesus não é exigindo que o seu estatuto seja 
elevado. A forma de estar ao lado de Jesus é, na verdade, estar disposto a humilhar-se, a tornar-se um servo 
de todos. Note-se o contexto em que os dois homens perguntaram descaradamente a Jesus sobre as suas 
posições futuras: Jesus tinha acabado de dizer aos seus discípulos como teria de sofrer e ser humilhado antes 
de ser glorificado. É chocante que, em vez de prestarem atenção ao que Jesus lhes tinha acabado de dizer, ainda 
estavam concentrados em si próprios!

O que os discípulos não conseguiram ver foi que Jesus lhes ensinou realmente sobre as condições necessárias 
para terem acesso à sua glória. Utilizou duas imagens: primeiro, o “cálice”, uma imagem de conteúdos ou 
circunstâncias difíceis de engolir e segundo, o “batismo’, que significa literalmente “ser mergulhado”, aqui 
transmitindo a morte de Jesus e subsequente ressurreição. Jesus sabia que antes de entrar na glória do seu Pai, 
teria de beber do cálice do sofrimento até à morte. Os discípulos não compreenderam as implicações do seu 
pedido.

Agora, se analisarmos esta passagem da perspetiva da 
justiça social, podemos reconhecer que todos enfrentam 
comportamentos ou tratamentos injustos em algum 
momento, o que é uma forma de sofrimento. Tal como 
Jesus sabe que Tiago e João também enfrentarão o cálice do 
sofrimento à sua maneira, nós, como discípulos de Cristo, 
compreendemos que iremos sofrer privações nesta vida 
devido a várias razões. No entanto, o que aprendemos através 
dessas experiências permite-nos olhar para além da nossa 
própria dor, de modo a nos concentrarmos em como lutar de 
forma tangível em nome dos outros, e isso glorifica o nosso 
Salvador.

“NÃO IMPORTA O 
NOSSO SOFRIMENTO 
PESSOAL ATUAL, 
DEVEMOS 
ESFORÇAR-NOS POR 
ESTAR AO LADO DE 
JESUS, SERVINDO A 
HUMANIDADE COM 
HUMILDADE.”
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CAPITÃ MARIE LANGE DRUART
TERRITÓRIO DA FRANÇA E DA BÉLGICA
A Capitã Marie Lange Druart está atualmente a servir como oficial no Corpo de Liège, 
Bélgica, mas é originária de França. É casada e tem dois filhos. Marie tem um coração 
para aumentar a sensibilização para a escravatura moderna e gosta de estabelecer novas 
ligações com pessoas diferentes para onde quer que o Senhor a leve.

Senhor, obrigado por serdes o verdadeiro exemplo de servir a humanidade através do sofrimento. 
Perdoa-nos quando servimos à procura de reconhecimento e não com humildade. Ajuda-nos a 
servir com um profundo desejo de trazer justiça ao nosso círculo de influência, proibindo que 
o nosso próprio sofrimento nos leve a concentrar-nos interiormente e a ignorar um mundo de 
injustiça que implora para ser corrigido. Ámen.

DISCUSSÃO:
* Pense em algum tempo em que tenha servido para a glória do homem e não para a glória 

de Cristo.

* Quem pode apoiar na sua cidade com oração, tempo ou finanças?

* Conhecendo o coração de Jesus que serve no meio das dificuldades, que medidas práticas pode 

tomar para ser uma voz para os que não têm voz, apesar das suas próprias lutas pessoais?

Um pouco mais adiante na discussão, Jesus lembra aos seus discípulos o que significa ser um servo no Reino 
de Deus. Demonstra glória versus humildade ao contrastar “os governantes” ou “as pessoas importantes 
que exercem poder sobre elas” e “importantes” no Reino de Deus que são os servos de todos. Na verdade, os 
seguidores de Cristo devem concentrar-se em ajudar qualquer pessoa que enfrente um tratamento injusto, 
servindo-os humildemente e com o coração de um servo. Em Marcos 10:43 Jesus disse-lhes “Ao contrário, quem 
quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo.” Note como a palavra “escravo” é usada no versículo 
44 que sublinha uma postura chave de subserviência que a palavra “servo” não faz, de modo a compreender o 
pleno significado de servir no Reino de Deus. A palavra “escravo” realça a subordinação àquele que está a ser 
servido. Isto lembra-nos como estamos ligados como subordinados a Jesus que se entrega ao serviço do nosso 
semelhante.

O objetivo de um seguidor de Cristo deve ser o de valorizar os outros mais do que a si próprio. Como “o Filho 
do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida para a salvação de muitos”, todos os 
discípulos são exortados a seguir este princípio. Ter um coração para a justiça através do serviço inclui entregar-
se àqueles que podem não ter tido as mesmas oportunidades ou privilégios em termos de riqueza, material, 
educação, estatuto social ou género.

Na aplicação da Palavra, o conhecimento desta prática de “casamento temporário” ou de qualquer outra 
injustiça social para que sejamos alertados não deve apenas agitar-nos emocionalmente, deve também 
impulsionar-nos para a ação. Muitas coisas poderiam ser feitas para conceder voz a essas mulheres e raparigas. 
A sensibilização para estas situações pode ser o primeiro passo. Não é necessário ser um perito para iniciar o 
processo, mas podemos encontrar-nos e aprender com os peritos e envolver-nos de alguma forma. Como o 
nosso mundo está cheio de injustiça social, não importa o nosso sofrimento pessoal atual, devemos esforçar-
nos por estar ao lado de Jesus, servindo a humanidade com humildade.
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O QUE É QUE DEUS LHE PEDE?
MATEUS 25:31-46 

Major Valeska Jara

O Rei responderá: “Digo-lhes a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o 
fizeram.” (Mateus 25:40).

Como podemos fazer justiça sendo um seguidor de Cristo? Ao ler esta pergunta, parece que a resposta surge de 
forma óbvia, uma vez que os Cristãos são frequentemente associados a serem justos. No entanto, fazer justiça 
é como uma responsabilidade diferente, quase elusiva, pois lutamos e desejamos ser considerados justos. Fazer 
justiça é algo que não parece preocupar todas as pessoas. Pensamos nisso como um chamado especial ou 
separado, apenas para alguns.

A verdade é que desde o Antigo Testamento o chamado para fazer justiça é para todos, uma vez que vivemos 
num mundo onde, devido ao pecado, reina a injustiça.

O chamado para fazer justiça pode ser encontrado em Miqueias 6:7-8: “Ficaria o Senhor satisfeito com 
milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha 
transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? 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.” Nesta 
passagem, podemos ver claramente que a justiça que Deus espera do seu povo é prática. Era uma época em que 
os meios de redenção eram através de sacrifícios e altares. Fazer justiça não só por mandamento, mas também 
por amor, que era o que Deus realmente lhes exigia que aprendessem a fazer. Claro que o povo tinha de realizar 
o ritual do sacrifício, mas aos olhos de Deus era vazio se fossem injustos para os seus irmãos.

Como tal, agir com justiça não é uma escolha que só alguns podem fazer, mas sim uma parte essencial de ser 
um seguidor de Cristo. Esta parte essencial surge quando temos a nossa própria experiência transformadora 
com Deus. Quando chegamos aos pés de Cristo vazios e sem propósito, e Cristo enche as nossas vidas de alegria, 
esperança e, claro, de amor. As Escrituras dizem que o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações. 
O amor divino é o motor que nos move a deixar de olhar apenas para os nossos próprios problemas ou situações 
e nos move a olhar para a vida dos outros, colocando-nos no lugar daqueles que sofrem. Quando isto acontecer, 
iremos genuinamente querer fazer o que pudermos para aliviar o seu sofrimento, seja ele qual for.

“O AMOR DIVINO É O MOTOR QUE NOS MOVE A 
DEIXAR DE OLHAR APENAS PARA OS NOSSOS 
PRÓPRIOS PROBLEMAS OU SITUAÇÕES E NOS 
MOVE A OLHAR PARA A VIDA DOS OUTROS.”
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Senhor, ajudai-nos a ser sensíveis, a ver-vos na necessidade do nosso próximo, a sair da nossa 
zona de conforto e a sermos comovidos a fazer algo por ele, porque desta forma honramos o 
vosso nome. Ámen.

MAJOR VALESKA JARA
TERRITÓRIO OCIDENTAL DA AMÉRICA DO SUL
A Major Valeska Jara está atualmente a servir como Oficial Dirigente do Corpo Central em 
Santiago, Chile, e como Secretária de Missão na área central da Divisão do Chile.

DISCUSSÃO:
* Como pode responder ao chamado para fazer justiça na sua comunidade?

* Quais são alguns dos obstáculos que os seguidores de Cristo encontram na forma de 

fazer justiça?

* Como é que o conforto dos atuais Cristãos protegidos nas nossas igrejas os impede de ver 

Cristo sofrer nas desigualdades sociais atuais?

1 João 3:18 diz “Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.” A forma de fazer 
o mundo ver que somos verdadeiros seguidores de Cristo é demonstrando o seu amor, não com os lábios, e 
não com um amor que permanece no púlpito, mas através de um amor prático que se reduz ao mundo que 
precisa dele. O amor deve ser demonstrado através de ações claras ao nosso próximo. Devemos mostrar um 
amor que vê com olhos interessados as necessidades das pessoas à nossa volta, um amor que abraça, que 
contém, que partilha, um amor que desenvolve os outros, que ensina, que dá poder, que se move livremente 
nas comunidades onde vivemos, que reconhece as necessidades e age para as satisfazer. Devemos demonstrar 
um amor que é o próprio Cristo a caminhar no meio da necessidade e a estender a mão, através de nós, a essa 
necessidade.

Deus quer ser honrado pelo seu povo, não só com grandes e preparados programas, mas também quando 
nos amamos uns aos outros e especialmente quando estendemos esse amor àqueles que vivem em situações 
difíceis nas nossas comunidades e fora delas.

Mateus 25:40 diz “Digo-lhes a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o 
fizeram.” Esta passagem oferece-nos tanto uma oportunidade como um desafio no que diz respeito a fazer 
justiça. Apresenta uma lista de ações que estão ao nosso alcance e que podemos fazer em relação às situações 
injustas que afetam o nosso próximo. Fome, sede, falta de roupa são apenas consequências das desigualdades 
que o nosso mundo gera mais e mais a cada dia. As escalas estão inclinadas para modelos económicos que 
favorecem quem tem mais e prejudicam quem tem menos. Encontramos frequentemente discriminação 
caracterizada no estrangeiro e falta de empatia com os privados de liberdade e outras minorias. A resposta dos 
que estão à sua direita e esquerda é “Senhor, quando é que te vimos ou quando é que não te vimos?” Vivemos 
tão enraizados nas nossas “bênçãos” que não vemos que Jesus se reflete em todas as necessidades à nossa volta 
e que, como seguidores de Cristo, somos chamados a intervir de forma prática.
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PROCURE O BEM
AMÓS 5:10-15 

Rosy Keane

Amós era um criador de ovelhas que viveu por volta de 760 a.c, e foi criado fora do seu trabalho “quotidiano” 
para profetizar a grande fúria de Deus perante a injustiça que acontecia nas nações vizinhas. Não só os Gentios 
estavam a oprimir os seus próximos através da guerra e da exploração, como o próprio povo de Deus em Judá e 
Israel estava a juntar-se a eles!

Em Amós 3:2, Deus lamenta “Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra; por isso eu os castigarei por 
todas as suas maldades.” Deus realça as formas como as pessoas se têm magoado umas às outras e explorado 
os necessitados para obter lucro.

A PODEROSA PRESSÃO SOBRE OS NECESSITADOS.
“Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de 
pedra, nelas não morarão; embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho.” (Amós 5:11).

Ao fazer vinho, as pessoas ficavam de pé sobre as uvas até que a fruta fosse esmagada e pudessem lucrar com 
o líquido no interior. Da mesma forma, os ricos pisavam os pobres até à sua morte, para obterem lucro para si 
próprios. Os tribunais eram corruptos e os pesos de medição eram desonestos – ninguém teve oportunidade 
de ter o seu caso ouvido. Os poderosos não estavam a fazer justiça, silenciando os honestos, ferindo os 
desesperados e desprezando os vulneráveis.
 
Mas o pecado não acabou aí! Amós regista os israelitas a 
dizer aos profetas para que não profetizassem (Amós 2:12), 
estabelecendo locais de adoração rivais e ignorando o 
chamado de Deus para viverem em amor. Também estavam a 
tentar silenciar e a pisar Deus.
Talvez imaginassem que Deus não iria reparar?

RELIGIÃO EXTERIOR ENQUANTO MAGOA OS OUTROS.
Lavo a loiça na minha casa, e uma coisa que é muito difícil 
de tirar é a manteiga de amendoim. Se não estiver a prestar 
“cuidadosa atenção”, uma colher ainda com manteiga 
de amendoim pode acabar de volta na gaveta! Um lado 
pode parecer limpo, mas o outro pode não estar. Irá sujar 
tudo o resto e poderá mesmo deixá-lo doente se ignorar. 
Jesus fala do equivalente espiritual de uma colher suja em 
Mateus 23:25, dizendo “Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, 
hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas 
por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça.”

No Livro de Amós, os israelitas estão na mesma situação. 
Continuaram a mostrar sinais exteriores de adoração, mas 
não estavam a prestar “cuidadosa atenção” a Deus. Podem 
parecer obedecer-lhe, mas encantam-se com a injustiça e o 
mal. Estavam a ficar doentes com a injustiça.

“SE QUISERMOS 
VIVER A PROCURAR O 
BEM, PRECISAMOS DE 
VIVER A PROCURAR.”
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DISCUSSÃO:
* Quais são algumas preocupações imediatas na sua comunidade nas quais os poderosos estão 

a pisar os necessitados? Identifique uma coisa que poderia fazer para fazer a diferença?

* Há alturas em que se sente tentado a agir religiosamente por fora, mas por dentro não está a 

prestar “cuidadosa atenção” a Deus?

* Identifica-se mais com a ira de Deus ou com a dor de Deus?

* O que pode fazer para “procurar o bem”, e onde é que a luz de Deus ainda precisa de brilhar na 

sua vida?

ROSY KEANE
TERRITÓRIO DA NOVA ZELÂNDIA, FIJI, TONGA E SAMOA
Rosy é profetisa, poeta e romântica sagrada. Procura a beleza feroz de Deus em 
toda a criação e em todas as pessoas, e articula-o através da palavra falada, que tem 
desempenhado internacionalmente. É especialista em recursos e comunidade online dos 
Ministérios Femininos do Exército de Salvação na Nova Zelândia, Fiji, Tonga e Samoa, e 
a sua firme convicção é que Deus está a chamar as mulheres do Corpo de Cristo para se 
erguerem, proclamarem a mensagem da Ressurreição e liderarem. Rosy é um soldado 
empenhado do  Corpo de Upper Hutt e tem muitas mulheres Salvacionistas na sua 
whakapapa (linhagem). Rosy e o marido Scott estão casados há sete anos.

A Palavra diz: “Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem” (Romanos 12:21), 
por isso ajuda-me a procurar o bem e a procurar Deus em todas as coisas, pelo poder do teu 
Espírito Santo. Ámen.

Deus diz: “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!” (Amós 5:23-24).
 
No entanto, no meio da grande ira de Deus, também testemunhamos o profundo pesar de Deus pelos muitos, 
muitos pecados do povo. Em Amós 4:11, o lamento de Deus é que o povo ainda não regressou a Deus.

PROCURAR O BEM.
O objetivo de Deus não era apenas castigar as nações por fazerem o mal. Deus quer que as pessoas se juntem 
de novo à unidade e plenitude da família de Deus. Deus oferece um caminho de regresso a casa àqueles que 
querem abandonar os seus caminhos perversos. Como? Temos de procurar o “bem”.

“Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos Exércitos, estará com vocês, 
conforme vocês afirmam.” (Amós 5:14).

E o que é o “bem”? O Bem é a justiça que tem em mente a integridade humana.

“Justiça” vem de uma palavra original que significa “conformar-se com a verdade”. Quando procuramos justiça, 
dos outros ou de nós próprios, queremos que todas as partes da verdade estejam presentes. Não queremos 
nada oculto. Sabemos que qualquer pessoa pode ser perdoada, incluindo os injustos, se se virarem e procurarem 
o bem. 1 João 1:7 diz “Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e 
o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.”

Se quisermos viver a procurar o bem, precisamos de viver a procurar. Temos de permitir que a luz de Deus brilhe 
dentro das nossas próprias vidas para que possamos iluminar o caminho para os outros enquanto defendemos a 
justiça. Então não será um ato exterior. Deus estará verdadeiramente connosco como dizemos que Deus está.

A poetisa Maya Angelou diz “Estou convencida disto: Bem feito em qualquer lugar é bem feito em qualquer 
lugar. Para variar, comece por falar com as pessoas em vez de caminhar por elas como se fossem pedras que não 
importam. Enquanto respira, nunca é tarde demais para fazer algum bem”.
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O DESENHO DA JUSTIÇA SOCIAL
MATEUS 7:7-12 

CAPITÃ Perita Wabomba

“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, 
recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. “Qual de vocês, se seu filho pedir 
pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem 
dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe 
pedirem! Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os 
Profetas.” (Mateus 7:7-12).

A justiça social é alcançada quando existe uma distribuição igualitária da riqueza, oportunidades e privilégios 
numa sociedade. A luta pela justiça social é causada por pessoas que cedem ao pecado, à corrupção e ao mal, 
levando a que outros não recebam o que lhes é devido de forma justa. A luta pela justiça social incentiva os 
sistemas sociais a agir de forma justa para com cada membro da sociedade, para que todas as pessoas possam 
viver e viver bem. A justiça entre o povo de Deus é o seu desejo: “Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês 
querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas.” (Mateus 7:12).

No Salmo 9, a Bíblia expressa a necessidade de os oprimidos 
se voltarem para Deus em oração, e Deus julga a favor dos 
oprimidos: “O Senhor reina para sempre; estabeleceu o seu 
trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça; 
governa os povos com retidão” (Salmo 9:7-8).

Em Isaías 1:2-9, o Senhor está a julgar Israel, com o pacto a 
pedir os termos de referência. Nesta altura, o povo de Israel 
tinha sido pecador e o local estava repleto de corrupção 
e maldade. O Senhor Deus age sempre em justiça porque 
é justo por natureza. Nesta retidão divina, Deus chamou 
Israel para ser o seu povo. Foram colocados no seu pacto e 
deveriam tornar-se num relacionamento correto com ele 
através da fé. Por conseguinte, esperava-se que vivessem num 
relacionamento correto uns com os outros e também com 
pessoas de outras nações. Este chamado não isentou nenhum 
membro da sociedade, uma vez que até o rei foi chamado 
para um relacionamento correto com Deus, para que possa 
influenciar e guiar o seu povo e as nações circundantes.

Nos dias de Jesus na Terra, usou a sua santa influência para 
nos ensinar caminhos de justiça social. Através dos seus 
ensinamentos, os seus seguidores descobriram que viver com 
justiça significa viver em relacionamento com Deus, assim 
como manter a justiça nos relacionamentos com os outros. 
Ao fazê-lo, estaremos a obedecer ao mandamento de Jesus 
de “faça aos outros o que você quer que eles lhe façam a si.” 
(Mateus 7:12). Isto significa tratar os seres humanos com 
amor e respeito e responder às suas necessidades.

“EM TUDO, FAÇA 
AOS OUTROS O QUE 
VOCÊ QUER QUE 
ELES LHE FAÇAM 
A SI.”
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CAPITAINE PERITA WABOMBA
TERRITÓRIO DO UGANDA
A Capitã Perita Wabomba está atualmente a servir como Secretária Administrativa dos 
Ministérios Femininos no Uganda. Ela diz, “O meu trabalho é um privilégio que me foi 
concedido por Deus, através da tutoria dos nossos líderes territoriais e do departamento 
dos Ministérios Femininos. É uma grande e desafiadora tarefa, mas toda a glória e honra é 
de Deus!”

Pai, custe o que custar, fazei de mim um instrumento especial do vosso amor, paz e reconciliação. 
Permiti que a justiça corra como um rio em todas as nações do mundo e a sua retidão como um 
ribeiro perene!’ Ámen.

DISCUSSÃO:
* Como é que Jesus lutou pela justiça social? Os seus métodos são relevantes atualmente?

* Como se esforça por viver a justiça social como Cristão?

* Discuta uma altura em que tenha estado disponível para alguém necessitado. Como os 

pode apoiar?

A Igreja está mandatada para proclamar a missão e a mensagem de Jesus ao mundo inteiro, especialmente o 
ministério da paz e da reconciliação. Como Exército, lutando por esta missão segundo Deus, devemos fazer as 
obras de amor e misericórdia e procurar justiça para todos, a qualquer custo. Como mulheres Cristãs, temos 
um papel crítico e profético em falar a verdade. Ao afirmar a nossa humanidade e os dons dados por Deus, 
promovemos o Evangelho. As mulheres enfrentam a tarefa de defender e modelar a justiça de género na Igreja 
e na sociedade em geral.

O foco na justiça social na Bíblia é mostrado através das pessoas pelas quais Jesus escolhe rodear-se. Não se 
reúne com pessoas consideradas dignas, mas mistura-se com as multidões “menores” da sociedade.

Jesus permite que as criancinhas venham até ele (Marcos 10:14), mostra compaixão para com a mulher que 
sofria de hemorragia (Lucas 8:47), e vira os valores do mundo de pernas para o ar ao ensinar os valores do Reino 
quando dá o Sermão da Montanha. Como seguidores de Cristo, devemos continuar o trabalho de Jesus de amar 
os não amados.

É dever geral da Igreja cuidar de quem ou o do que quer que seja que necessite de apoio. Cabe a Deus decidir o 
que é justo, e nós podemos trabalhar para discernir isso através do seu seguimento. Como seguidores de Cristo 
e, por conseguinte, promotores de justiça social, devemos lutar pela justiça na sociedade. Vai comprometer-se 
em cuidar do meio ambiente? Irá manifestar-se contra os males sociais como o tráfico de seres humanos, a 
escravatura moderna, o sacrifício infantil e a violência doméstica? Irá viver uma vida afastada da violência, do 
crime e da guerra? Irá cuidar das pessoas necessitadas? Dos pobres? Dos doentes? Dos refugiados? Se o seu 
próximo lhe pedir pão, dá-lhe uma pedra, ou dá-lhe a ajuda que ele pediu?
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CRESCER EM CRISTO
HEBREUS 6:1-12 

CAPITÃ Sarah Ilsters

Quando estava grávida da minha filha, inscrevi-me para uma atualização semanal por e-mail para poder 
acompanhar o crescimento e desenvolvimento da nova vida que se estava a formar dentro de mim. Quando 
nasceu, estava ansiosa por ver como atingiu marcos diferentes no que compreendia e no que podia fazer. Por 
vezes, esperava muito impacientemente para ver a próxima coisa! Vemos nesta passagem que a vida espiritual 
deve refletir a vida física.

Hebreus 6:1-12 começa com a palavra “portanto”. Esta palavra remete-nos sempre paro texto anterior e 
olhando para Hebreus 5:11-14 vemos que o escritor da carta está frustrado com os destinatários da carta. 
São “lentos para aprender”, a esta altura “já devessem ser mestres”, estão precisando de leite – as verdades 
elementares da Palavra de Deus, quando deveriam estar a amadurecer com alimento sólido – treinando-se a 
si próprios para distinguir entre o bem e o mal. Trata-se de uma questão de discernimento e envolve as nossas 
consciências, sentidos, mentes e os nossos corpos. Conseguimos reconhecer algo que nos tenta antes que 
nos prenda? Conseguimos distinguir entre um uso correto e um uso incorreto das Escrituras? Será que vemos 
realmente situações a acontecer à nossa volta e compreendemos como Deus quer que lutemos pela justiça?

O objetivo da nossa vida com Deus não é apenas ser salvo. Devemos crescer, amadurecer, ensinar, ir mais fundo 
na Palavra de Deus de modo a tomar medidas com impacto no mundo à nossa volta.

 As pessoas que receberam esta carta eram as instruídas na 
fé judaica, estavam a perceber como a sua nova fé em Cristo 
como Messias foi juntamente com a sua compreensão das 
suas práticas judaicas. No entanto, estavam a ficar presos a 
discutir o básico, em vez de dependerem totalmente de Cristo 
e colocar todas as suas energias a viver para ele e a crescer 
para serem como ele. Os ensinamentos elementares da nossa 
fé são essenciais: a importância da fé, não tentar ser salvo 
pelo que fazemos, compreender a importância do batismo 
do Espírito Santo, da ressurreição e da vida eterna (Hebreus 
6:1-2). Mas a maturidade exige que cresçamos mais, que 
tenhamos um conhecimento completo das Escrituras, lutando 
com uma visão cada vez mais alargada de quem Deus é e do 
que Deus exige de nós.

A intenção original dos versículos 4-6 terá sido avisar os 
Cristãos Hebreus que, tendo uma vez aceite Cristo, optaram 
por regressar ao Judaísmo e assim cometer apostasia. Existem 
atualmente opiniões diferentes sobre estes versículos – serão 
estas, pessoas que em tempos foram Cristãs e se afastaram, 
ou serão pessoas que nunca se tornaram realmente Cristãs? 
Alguns Cristãos leram estes versículos e especialmente as 
palavras “impossível...ser levado de volta ao arrependimento” 
e preocupam-se que exista algo que possam fazer, o que 
significa que não há caminho de volta a Cristo. Contudo, 
a principal mensagem aqui é que se trata de pessoas que 
rejeitam totalmente Cristo – é impossível rejeitar Cristo e 
ser salvo. Não há outra forma de ser salvo além da crença na 
Cruz. Existe uma dureza de coração que torna impossível uma 
pessoa arrepender-se.

“IREMOS 
CRESCER EM 
COMPORTAMENTO 
SEMELHANTE 
AO DE CRISTO, 
TRABALHANDO 
PELA JUSTIÇA 
E ESTAREMOS 
ENVOLVIDOS EM VER 
O REINO DE DEUS 
CRESCER.”



Que Flua a Justiça - Estudos Bíblicos Femininos do Quartel Internacional   49

CAPITÃ SARAH ILSTERS
TERRITÓRIO DA SUÉCIA E DA LETÓNIA
A Capitã Sarah Ilsters é a Oficial Regional Assistente com responsabilidades pela formação 
na Letónia. Além da sua atual nomeação, trabalhou nas áreas do trabalho infantil e juvenil e 
liderou um Corpo. Sarah é casada com Aivis e têm dois filhos. No seu tempo livre adora ler, 
explorar o ambiente que a rodeia e ter conversas relevantes.

Jesus, que a minha vida reflita os teus valores e que nunca me falte perseverança para continuar a 
ser um seguidor maduro.

DISCUSSÃO:
* Onde se encontra neste momento no seu relacionamento com Deus? Está presa ao essencial? 

Afastou-se de Deus? Está a treinar diariamente para distinguir o bem do mal?

* Que bons frutos vê crescer na sua vida?

* Quem são as pessoas à sua volta que Deus chama para a ajudar? Onde pode trabalhar pela 

justiça agora mesmo onde se encontra?

Existe então uma imagem de dois jardins – ambos apresentam chuva a cair sobre eles frequentemente (Mateus 
5:45), um jardim gera uma cultura “útil para quem é cultivado”, o outro espinhos e cardos inúteis.” Esta imagem 
ecoa os ensinamentos de Jesus sobre árvores e frutos. Diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos e que 
uma árvore má não pode dar bons frutos. Assim, pelos seus frutos, irá reconhecê-las. As nossas vidas são os 
jardins. Se estivermos a amadurecer na fé a nossa “colheita” ou as nossas ações, o que fazemos na vida será útil 
para aqueles que nos rodeiam. Iremos crescer em comportamento semelhante ao de Cristo, trabalhando pela 
justiça e estaremos envolvidos em ver o Reino de Deus crescer. Se optarmos por não crescer, corremos o risco 
de produzir espinhos e cardos que não têm nenhuma utilidade para ninguém. Estas são palavras difíceis de ler 
– mas é benéfico que possamos ver tão fortemente as consequências de ficarmos parados e não crescer, ou de 
nos afastarmos de Cristo.

Em toda a Escritura Deus tem um sonho – ter um povo que o ama, que o procura compreender e que quer 
trabalhar com ele para ver a sua vontade feita tanto na Terra como no Céu. O escritor dos Hebreus estava 
confiante de que os seus leitores faziam parte da equipa dos sonhos de Deus – que passariam do conhecimento 
dos ensinamentos elementares para o conhecimento de verdades mais profundas. Elogia-os no versículo 10 
pelo trabalho e amor que demonstraram ao povo de Deus. São recordados de que Deus não é injusto – lembra 
todas as coisas boas que fazemos quando trabalhamos para Deus e amamos as pessoas em Seu nome. Estes 
crentes estavam a ajudar outros crentes – os seus irmãos e irmãs em Cristo, talvez por vezes colocando-se 
em situações difíceis. Trabalhar em conjunto e amar os nossos irmãos e irmãs em todo o Mundo é igualmente 
importante hoje em dia – para ajudar aqueles que estão a sofrer e em situações difíceis e por vezes perigosas. 
Fazemos todos parte da equipa dos sonhos de Deus e, dessa forma, fazemos parte uns dos outros. Estes 
versículos terminam com um apelo à perseverança, para não se tornarem preguiçosos. Como podemos crescer 
e desenvolver continuamente o nosso relacionamento com Deus e o nosso amor por aqueles que nos rodeiam? 
Devemos olhar continuamente para a Palavra de Deus para nos inspirar e guiar e devemos agir, não ser 
passivos, mas agir pela justiça nas situações em que Deus colocou cada um de nós.
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A TRISTEZA SEGUNDO DEUS LEVA À AÇÃO
2 CORÍNTIOS 7

CAPITÃ Summra Nemat

Quantas vezes por dia ouve alguém dizer “desculpe”? As pessoas usam frequentemente esta palavra para evitar as 
consequências dos seus atos, ou porque se arrependem de terem sido apanhadas. Um amigo meu diz “desculpa” só 
para terminar uma conversa e evitar uma discussão.

Paulo, na sua carta aos Coríntios, estabelece uma diferença 
muito clara entre a dor segundo Deus e a mundana. Diz 
que a tristeza segundo Deus gera o arrependimento que 
leva à salvação e não deixa arrependimento, mas a tristeza 
mundana leva à morte. A tristeza segundo Deus funciona 
desta forma: primeiro a tristeza, depois o arrependimento 
e, por fim, uma vida mudada.

Porque é que Paulo mencionou aos Coríntios a diferença 
entre a tristeza segundo Deus e a tristeza mundana? Havia 
muitas coisas a acontecer em Corinto que levaram Paulo 
a confrontá-los. A Igreja era fraca, lutando contra a divisão 
e a imaturidade espiritual. Alguns opuseram-se a Paulo e 
questionaram as suas credenciais.

Muitos dos problemas e desafios que a igreja de Corinto 
enfrentou são os mesmos que enfrentamos atualmente. Julgamo-nos uns aos outros, o que gera divisões na Igreja. O 
nosso trabalho deve ser pela unidade da Igreja, não pela divisão, e para elevar a Igreja, não para criar obstáculos. Uma 
atitude julgadora afasta-nos do nosso dever que é o de levar as pessoas até Deus.

Paulo ficou triste por ter de escrever uma carta tão difícil aos Coríntios sobre o pecado. Na nossa jornada de vida 
também experimentamos esta dificuldade e parece difícil dizer a verdade quando a verdade é desagradável. Não nos 
sentimos bem em fazê-lo, mas como crentes temos de o fazer, porque por vezes é preciso dizer palavras difíceis, e 
como seguidores de Jesus devemos fazer aquilo para que Deus nos chamou a fazer: amar a alma de uma pessoa.

Isto leva-me a refletir sobre estas questões: Como crentes, qual é o tipo de atitude que temos? Temos uma atitude 
julgadora em relação aos outros?

Quando Paulo recebeu a boa nova de Tito de que muitos em Corinto se tinham arrependido e havia apenas um 
pequeno grupo e fracassado que continuava a causar problemas, Paulo incentivou os crentes de Corinto sobre a 
disciplina da Igreja que ajudou a levar muitos ao arrependimento.

O arrependimento apenas surge quando podemos ver que o pecado é doloroso para Deus. Quando percebemos 
que o pecado é um obstáculo à santidade, experimentamos uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus 
é uma motivação para nos vermos como Deus nos vê e para nos ajudar a arrepender e a alinhar-nos mais em ser 
semelhantes a Cristo. Esta tristeza obriga-nos a arrepender-nos e a procurar a santidade de Deus.

O Salmo 51:4 assegura-nos: “Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua 
sentença.” David admitiu que tinha pecado e que tinha feito o que era mau aos olhos de Deus. A tristeza segundo 
Deus leva ao verdadeiro arrependimento que não se importa com as consequências, mas apenas quer que tudo seja 
corrigido e preocupa-se mais com Deus do que consigo próprio.

Paulo convidava os Coríntios a purificarem-se de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a 
santidade por reverência a Deus, o que é uma dupla ação: pedia-lhes que se afastassem do pecado e que se virassem 
para Deus, que trabalhassem para a santidade e que se tornassem maduros na fé. Paulo pedia-lhes que vivessem 

“MUITOS DOS 
PROBLEMAS E 
DESAFIOS QUE A 
IGREJA DE CORINTO 
ENFRENTOU SÃO 
OS MESMOS QUE 
ENFRENTAMOS 
ATUALMENTE.”
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CAPITÃ SUMMRA NEMAT
TERRITÓRIO DO PAQUISTÃO
A Capitã Nemat é a Subsecretária Adjunta para a Zona da Ásia Sul no Quartel Internacional, 
Londres.

Querido Senhor, que o vosso amor e a convicção do Espírito Santo nos permitam agir com justiça 
em relação à nossa própria atitude, e que procuremos sempre justiça para os outros. Ámen

DISCUSSÃO:
* Pense em alguém que está a fazer mal. O que é que quer dizer a essa pessoa? Peça ao Espírito 

Santo que a ajude a falar a verdade a essa pessoa.

* Se a “tristeza segundo Deus” levar ao arrependimento, como podemos produzir melhor esta 

“tristeza segundo Deus” em nós e nos outros?

* Pense numa injustiça que esteja a acontecer à sua volta. Pode aplicar os princípios que Paulo 

descreve em 2 Coríntios 7:11?

neste mundo, mas que não agissem como este mundo. Está escrito em Romanos 12:2, “Não se amoldem ao padrão 
deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.” Precisamos de ser purificados e de sair da agenda 
deste mundo. Nessa altura, poderemos ver a diferença.
 
Para viver uma vida santa, precisamos de abrir outra camada, para nos analisarmos a nós próprios. Somos muito 
bons a enganar-nos a nós próprios, mas temos de ser verdadeiros. 2 Coríntios 7:11 descreve isto de uma forma muito 
bonita: “Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, 
que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita! Em tudo vocês se mostraram inocentes a 
esse respeito.”

A dor segundo Deus produz seriedade e um desejo de fazer algo sobre o mal que foi cometido, como parte do 
verdadeiro arrependimento. Também dá uma ânsia de nos purificar e um forte desejo de limpar o nosso nome, ou 
de nos vermos livres da culpa e da vergonha, e de provar que somos novamente dignos de confiança. Zaqueu é um 
exemplo em Lucas 19:8, devolvendo o dobro da quantia que tinha tirado.

O desejo de nos provarmos novamente como fiéis e justos também revela medo. Algumas traduções usam a palavra 
“alarme”. Mais uma vez, a ênfase está na ação. Existe um anseio e zelo que é imediatamente gerado dentro da pessoa 
para fazer o bem, para corrigir o erro, e para se restabelecer como digno de confiança e fiel. A ideia é continuada na 
frase seguinte: “Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito.”
Estamos dispostos a percorrer o esforço adicional para fazer o correto?

Depois de nos analisarmos através da lente das Escrituras, podemos ir mais fundo no nosso relacionamento com o 
Senhor e somos capazes de ver a que injustiças fomos outrora cegos.

Os Coríntios trataram devidamente a sua repreensão e correção do pecado. Aceitaram que tinham feito mal e 
responderam rapidamente com uma resposta piedosa de pesar, de ânsia, de diligência e de anseio pelo que é correto.

Lembro-me que o amor de Deus é por todos nós (João 3:16), mas todos pecámos (Romanos 3:23) e haverá 
consequências se não nos arrependermos!

Como seguidores de Cristo, somos chamados a exibir o seu caráter e a “fazer justiça”. Somos chamados à ação. 
Somos chamados a enfrentar o mal e a corrigir o que está errado.
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UM CORAÇÃO PELA JUSTIÇA
AMÓS 5:24

TENENTE Verónica Centeno

Quando ouvimos a frase, “Ele é um homem de Deus”, pensamos em evangelistas famosos, reverendos, 
missionários, pensamos nos Cristãos que pregam e ensinam a Palavra de Deus devido à sua vocação. Amós 
era um homem de Deus que se dedicava a servir o Senhor e o seu estilo de vida refletia a sua vocação. Amós 
via a vida como algo controlado por um Deus de justiça. Ao longo dos séculos, a mensagem de Amós tem tido 
impacto no povo de Deus. As nações atualmente também precisam de ouvir a sua mensagem.

Então, como Cristãos, o que é que entendemos por “justiça social”? A essência da justiça social é a distribuição 
igualitária de tudo o que é considerado como o bem comum dentro de uma sociedade, baseada na equidade, na 
igualdade de oportunidades e no respeito pelos direitos humanos.

Deus falou através de Amós aquela frase bem conhecida, que dá nome a esta colecção de estudos bíblicos: 
“Em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene!” (Amós 5:24). Este correr de 
retidão como um rio e de justiça como um ribeiro faz-nos pensar na necessidade de ter leis justas e de as aplicar 
devidamente.

Mas o desejo de Deus é mais profundo. Trata-se dos princípios 
morais corretos (justiça) e do comportamento correto para 
com os outros (julgamento), o tipo de comportamento que 
dá aos outros a oportunidade de experimentar coisas boas e 
bonitas devido à forma como agimos. O profeta pede que o 
coração e a vida das pessoas sejam governados pelos valores 
e pela forma de viver estabelecidos na Palavra de Deus, em 
vez de seguir o caminho do Mundo. Para que a retidão corra 
como um rio, e a justiça como um ribeiro, temos de encontrar 
a coragem para fazer o que é correto.

No seu tempo, Amós sintonizou o seu coração com o coração 
de Deus e condenou a injustiça ao vê-la: falou de um sistema 
judicial corrupto onde os juízes aceitaram subornos e 
declararam os inocentes culpados (Amós 2: 6-12).

Falou de uma classe rica que olhava com desprezo para os 
pobres. Era uma classe social que gostava de ver a miséria dos 
pobres, e que obstruía o caminho dos humildes e indefesos 
(Amós 2:6-7; 3:10).

Falou sobre os comerciantes de trigo e pão. Eram pessoas 
que não se preocupavam com a fome e as necessidades das 
pessoas, nem mesmo com as coisas mais básicas para os seres 
humanos sobreviverem (Amós 8:4-6).

Não acha que as várias coisas de que Amós falou ainda são 
uma realidade atualmente? O profeta convida-nos a procurar 
fazer o bem e não o mal, a odiar o mal e a amar o bem (Amós 
5:14-15).

“POR VEZES 
PRECISAMOS DE 
IMENSA CORAGEM 
PARA REALIZAR 
O QUE DEUS NOS 
PEDE.”
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TENENTE VERÓNICA CENTENO 
TERRITÓRIO ORIENTAL DA AMÉRICA DO SUL
A Tenente Verónica Centeno desempenha atualmente as funções de diretora do Lar Amparo 
y Betania. Este é um abrigo que cuida de mulheres que vivem na rua e em situações de 
vulnerabilidade social.

Senhor, meu Deus, que acompanhas os que estão sós, os doentes, os pequenos e os que sofrem, 
ajuda-nos a criar um mundo no qual, para além das nossas próprias necessidades e feridas, 
podemos praticar justiça, compaixão, amor e ajudar aqueles que estão em necessidade.

DISCUSSÃO:
* Pode a justiça realizada pelo homem ser comparada com a justiça realizada por Deus?

* Que fracassos vemos hoje em dia na justiça social que não consideram a vontade de Deus?

* Que papel desempenha a Igreja na luta pela justiça social?

Na minha atual nomeação, sirvo mulheres vulneráveis que procuraram abrigo e conforto nos nossos centros. 
Cada vez que falo com as mulheres que vivem nas nossas casas, vejo injustiça.

Ouço-as dizer: “Não consegui arranjar emprego porque vivo na rua” ou “não acabei a escola – não tenho 
nenhum diploma, não tenho qualificações”. Normalmente, se conseguem arranjar trabalho, são apanhadas 
numa armadilha de exploração laboral, ganhando um salário muito baixo, mas trabalhando muitas horas.

Em primeiro lugar, não é correto que tenham tido de abandonar as suas casas, os seus filhos e, em alguns casos, 
até os seus próprios países. Mas este é o estado do nosso mundo. Devido à violência doméstica e às ameaças, 
muitas mulheres vivem em situações de grande injustiça. As mulheres ao cuidado da minha equipa tiveram 
de se refugiar enquanto prosseguem o tratamento que as irá ajudar a ultrapassar o medo e as ansiedades e 
poderem ser reabilitadas para a independência.

Amó falou muito honestamente sobre o pecado. Confrontou-se com os falsos líderes religiosos do seu tempo e 
não se deixou intimidar pelos sacerdotes nem pelo rei. Corajosamente continuou a apregoar a sua mensagem 
alto e bom som. O que é que Deus espera de nós? Deus espera honestidade, misericórdia para com os outros, 
justiça e humildade. Muitas das coisas que aconteceram no tempo de Amós são evidentes na sociedade atual. 
Em Amós aprendemos que por vezes precisamos de imensa coragem para realizar o que Deus nos pede.

Como fazemos justiça como Cristo fez, como os seus seguidores neste mundo? Deus criou todas as pessoas. 
Como tal, esquecer aqueles que são pobres, ou vítimas de violência baseada no género, ou vítimas de tráfico de 
seres humanos, implica que esqueçamos aqueles que Deus ama e que Cristo veio para salvar. Devemos fazer 
mais do que apenas sentir angústia e piedade pelos pobres e oprimidos. Temos de agir com compaixão para 
acabar com a injustiça e ajudar os necessitados.
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