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O Justo no Juízo Inícuo 

 

 
"Na esperança e ressurreição dos mortos sou julgado" (Atos 23: 6) 

 

 

Paulo e João estão em julgamento; foram pela primeira vez no início da evangelização cristã, e 

agora estão novamente, embora o cenário seja diferente. É um juízo raro, não só no Oriente, 

mas no mundo contemporâneo. Suas repercussões não tocam apenas os terrenos, mas 

também interpela o céu, num desafio no qual o triunfará, o Justo Juiz, que dá a decisão final 

sobre esta questão: ". Justo em relação a Deus e aos homens". 

 

Talvez este julgamento seja injusto, porque é mais provável que os julgados não possam 

apresentar a sua defesa neste caso. No entanto, aqui está sua apresentação, escrita com tinta 

de sua alma, sua vida e seu testemunho contínuo, o qual repercute no deserto deste mundo: 

 

Para nossos irmãos da palavra, a nossos filhos de Alepo, em quem temos semeado as 

sementes da verdade, sacrifício e serviço: O plantio cresceu! Estamos orgulhosos de seus 

frutos. Sua paciência fortalece a nossa e a recompensa. Por que não, se vocês são a nossa 

coroa de "glória" e "alegria" (1 Tessalonicenses 2:19; 20) no julgamento da Boa Nova? 

 

Aos nossos irmãos da fé: Na tela de juízo está aquilo que acreditamos, temos pregado e 

servido com todo o nosso ser. É que vivemos hoje na terra para viver logo no céu, porque 

acreditamos em um Deus justo e servimos com esta fé “ao próximo como a nós mesmos”. 

Nossa fé no homem justo nos impele a servi-lo em qualquer lugar, até mesmo hoje. Estamos 

determinados a oferecer qualquer sacrifício para defender a dignidade do ser humano, sujeito 

hoje a ser exposto como uma mercadoria no mercado de exploração pecaminosa. Com esse 



sacrifício, nós quebramos o aguilhão da objetificação barata do homem no julgamento da 

dignidade. 

 

Aos nossos irmãos da esperança: Não podemos esconder-lhes que "da esperança e da  

ressurreição dos mortos" (Atos 23: 6) somos julgados. Nos apropriamos desta exclamação de 

São Paulo, pois alguns pretendem substituir o eterno pelo temporal, esquecendo-se que o 

Criador criou ambos para que percorramos essa distância entre eles com fé. Então, 

chegaremos até Ele animado pela esperança de que Ele cumprirá sua promessa para nós. É 

verdade que essa vida é passageira e que aquela dura para sempre, por isso, confiamos de 

que vocês permanecerão firmes nesta esperança contra a morte que ameaça seus corpos e 

almas. Portanto, a nossa esperança na ressurreição de Cristo rompe o aguilhão da morte no 

julgamento de perseverança. 

 

Aos nossos irmãos no amor: Sem ser integro é impossível, em tal decisão, testemunhar 

desde nossa própria identidade e fé. Dificilmente poderíamos pensar em trair o amor de Cristo 

para conosco, ou ver como muitos corações e consciências foram obscurecidas a ponto de 

deixar livre curso aos instintos bárbaros e a todo egoísmo. Eles tornaram-se "escombros" da 

humanidade. Em vez disso, nossos corações se alegram ao ver que vocês não apenas não 

carecem de amor, senão que, com ele, triunfam em tudo, vencem todo tipo de morte e chegam 

a entrar ao reino do amor de Deus. Apesar de todos os absurdos que vocês vivem, o edifício do 

seu amor que se eleva é uma sentença final no juízo da consciência. 

 

Aos nossos irmãos de sangue, aos que perversamente foram ou serão julgados: alguns já 

levaram a honra de haverem sido mártires ou confessores; outros vivem uma esperança sem 

precedentes, relegados à miséria desumana. Todos silenciaram a boca daqueles que apostam 

em sua traição, retratação e submissão a fraqueza, persuasão ou intimidação. Seu sangue, 

seja o que já foi derramado ou o que pulsa em suas veias, é um bálsamo para as suas famílias 

e irmãos, e é também a marca de êxito no julgamento da imortalidade. 

 

Aos nossos irmãos de direito: Ai daquele que finge ser uma ovelha e é um lobo! Eles falam 

de justiça ao plantar maldade e injustiça. Mas tudo está em nossas vistas, tanto as suas 

palavras (midia) e suas ações públicas, assim como as suas maquinações secretas. Nada e 

ninguém vai prevalecer sobre o que é justo em relação a Deus e ao homem. Nem todas as 

transgressões poderão alcançar isso. A todos, São João diz: "Todo aquele que odeia a seu 

irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si" 



(1 João 3: 14-15). Nosso compromisso é que nada atenta à integridade do homem, nem à 

verdade nem ao que é justo. Isto, em meio ao sofrimento, o demonstram vocês por sua 

paciência, esforço e coragem. Assim se revela o engano dos lobos no juízo da verdade. 

 

Aos nossos irmãos da pátria: Tudo dói em vocês também dói em nós. Eis aqui as nossas 

mãos e nossos corações para atendê-los! Esperemos que pronto chegue o dia em que todos 

apertam as mãos, e proclamem a reconciliação, o entendimento e a cooperação! A violência 

nunca consegue nada de bom, sómente o diálogo. Qualquer alternativa leva ao 

desaparecimento do homem e ao desvanecimento da sua civilização. Portanto, com vocês, 

levantamos a bandeira da solidariedade no julgamento da cidadania. 

 

Aos nossos irmãos do destino: Somos parte integrante do Oriente. Hoje, a nosso Oriente   

tornou-se um campo aberto para todos os males, e se aposta na destruição da vida em seu 

berço, ocultar a irradiação de suas civilizações, acabar com a composição de suas sociedades, 

desfigurar sua história, e caricaturar a Deus em suas religiões. O justo triunfa na terra graças à 

ajuda do céu, mas nunca apelando ao nome de Deus para "escravizá-lo" a nosso capricho e 

nossas paixões. Estamos conscientes de que a nossa vocação é permanecer no Oriente a que 

pertencemos e do qual somos; nele, damos testemunho de nossa fé e construímos o edifício 

de nossa humanização. O único Deus nunca jamais é, para nós, assunto de conflito, divisão 

com ninguém. Nós aprendemos a chamar a Deus de "nosso Pai" (Mateus 6: 9), portanto, para 

nós,  todos são "irmãos". Com todos dialogamos na verdade e no amor, e "colocamos nossas 

vidas" para eles (1 João 3:16); mas também a todos interpelamos pois o nosso destino é um 

só: ou o assumimos juntos, ou o perdemos juntos! Não é possível que se torne em falso 

testemunho um crente, e até mesmo o incrédulo, seja no Oriente ou fora dele, devido a seu 

silêncio, indiferença, medo ou a pseudo-neutralidade. Com vocês, nós levantamos a bandeira 

da irmandade e com ela cortarmos a raiz dos falsos testemunhos no julgamento do homem e 

da religião. 

 

Aos nossos irmãos na humanidade: Nosso próprio seqüestro tornou-se um problema que 

supera a uma comunidade, uma pátria ou uma região, pois desafia a humanidade de hoje, que 

se vê explorada e manejada para servir interesses maléficos. Somos gratos aos que estão 

cientes desses riscos e aos que procuram preveni-los e resolvê-los. Enquanto isso, nós não 

seremos uma "bandeira" de luta. Não o somos!, porque vocês são nossa "bandeira"! Desde 

nosso lugar, temos em vista as consciências de todos os que procuram minar o núcleo da 



nossa questão central: "o que é justo em relação a Deus e ao homem”. Olhem que não há 

nada nem ninguém que impeça que os papéis se invertam: o réu, mesmo em sua cela, torna-se 

juiz, enquanto o juiz, mesmo em seu pedestal, torna-se réu! Conforme a nossa fé, o julgamento 

injusto de hoje torna-se "justo" ao momento de emitir o juízo final. 

 

A nosso Irmão de sublime perfeição, que se encarnou por nós, assumiu a nossa natureza, 

suportou a sentença iníqua, subiu à cruz, desceu ao Hades e ascendeu ao Céu: Tu nos 

ensinaste que somos Teus "irmãos" - apesar de nossa indignidade – e que "Teu pai" é o nosso 

pai e que "Teu Deus" é nosso Deus (João 20:17). A nossa paz e alegria em Ti nos enche tanto 

que não somos capazes de chegar a sua altura e profundidade em nossa vida espiritual, nem 

para medir o comprimento e a largura na nossa vida material! Essa alegria e paz são apenas 

para seu Doador: Eu lhes dou a minha paz! Dou-lhes a minha alegria! Ninguém se lhes pode 

tirar! (João 14:27; 16:22). 

 

Oh Justo Juiz, neste julgamento iníquo, Tu hás condenado "o justo" desde Teu trono: enche-

nos de alegria e paz que são Tuas. Que um grande triunfo é este! Quão magnânimo é Teu 

julgamento! 

 

Estes são os dez graus da fraternidade, e é também a nossa apresentação de acordo com o 

"livro" que tomamos "da mão direita daquele que estava sentado no trono" (Apocalipse 5: 7). 

Este é o nosso evangelho que lhes proclamamos; "Prestem atenção" a estas palavras (Atos 

2:14), pois vocês são nossa grande consolação. 

Estamos todos conscientes de que este julgamento não acabou, porque faltam ainda muitas 

audiências, tantas como as que disponha o Único Santo. "Que diremos, pois? Há injustiça da 

parte de Deus? De jeito nenhum! (...) Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o 

seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, era 

para dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão Ele 

se preparou para a glória ... "(Romanos 9:14, 22 e 23). 

 

Este é o triunfo "da destra do Altíssimo", em vocês e em nós! Enquanto isso, o nosso encontro 

continua em oração por todos, a qual elevamos a quem se deve a glória, adoração e o reino, 

para sempre. Amém. 

 

 


