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Ao refletirmos este mês na morte e ressurreição de Jesus, talvez possamos considerar a prisão e o 

julgamento de Jesus como a mais extrema injustiça. 

Cortes de justiça nunca libertarão os cativos por meio da punição, retribuição ou formas distorcidas da 

verdade. A pena de morte que Jesus sofreu nos leva a perguntar: "Quantas vezesa a pura inocência é 

corrompida por culpa de mentiras populares?" 

Um povo com a mente cheia de acusação e com a boca repleta de palavras ásperas, chega à prática de 

ações violentas: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Ao testemunharmos Jesus em julgamento, consideremos os 

valores de fé que Ele incorporou ao tornar-Se alvo da violência. As injustiças do nosso mundo 

frequentemente caem sobre os inocentes - os mais vulneráveis, aqueles que não têm voz. 

 

Perdoa-nos, Senhor, quando o “nosso” mal é mais forte do que a bondade, “nosso” ódio é mais 

forte do que o amor; “nossa” escuridão é mais forte do que a luz, e “nossas” mentiras são mais 

fortes do que a verdade. 
 

Ajuda-nos, Senhor, a lutar contra a confusão da injustiça e contra a raiva, tensão e amargura da nossa 

perplexidade ao enfrentarmos o sofrimento gritante em nosso mundo. 

“A boa terra de Deus tem cicatrizes. Muitas pessoas morrem de causas evitáveis. 

Poucas pessoas compartilham da abundância da criação. 

Há muita vulnerabilidade. 

Há pouca oportunidade. 

Há muito nas mãos de poucos. 

Há pouco no estômago de muitos. 

Há muita injustiça. 

Há pouca justiça - para todos”. 

Dr Don Posterski 

 

 

 

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

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

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

Lucas 18:7,8 
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Se, neste mês, nosso clamor a Deus parecer improvisado e incompleto - sem questões de justiça 

específicas - é porque nos erguemos com Cristo, no meio do mundo, num monte, enquanto a 

tempestade da batalha  se forma, esperando para ouvir as palavras "Está consumado". 

Senhor, perdoa-nos por querer a ressurreição sem sermos abalados pela crucificação. Senhor, ajuda-nos 

a descobrir o ainda temos para fazer em favor da justiça, ao erguermos nossos apelos apaixonados, com 

esforços incanssáveis para confiar que o Senhor da salvação nos guiará aos túmulos de um mundo 

inacabado. 
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