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LIÇÃO 7

Orando e perseverando pela justiça de Deus

#conectou?
Entendendo o que é Justiça
Segundo o dicionário, justiça é o princípio moral que exige
conduta justa, com respeito ao direito e à equidade, em outras palavras, é o desejo do cumprimento de algo de forma
justa, equilibrada e moralmente correto.
A responsabilidade de criar e manter uma sociedade
justa é do Estado, ele tem um função de manter a ordem social para um convívio harmonioso, e para que isto ocorra de
forma eficaz a justiça trabalha de forma preventiva ou quando necessário de forma punitiva.
A forma preventiva que o Estado trabalha com a justiça é informando aos indivíduos aquilo que pode ou não fazer diante do meio, e isto vem através das leis, ela é o manual
de instruções de como devemos conduzir a nossa vida no
cotidiano.
Quando a forma preventiva perde a eficácia, entra-se
em vigor o cumprimento das penas, por se descumprir a lei.
Um exemplo simples é aquele em que o Estado diz
através do poder Legislativo que se você matar alguém receberá uma pena de 6 a vinte anos de prisão, após haver o
desrespeito a esta legislação, o indivíduo receberá a punição

por este ato, que é a prisão.
O grande problema muitas vezes é que o Estado não
conscientiza e nem prepara a sociedade de forma preventiva,
fazendo com que este mesmo Estado se torne um órgão punidor.
Na vida espiritual é bem diferente a visão de justiça,
pois a balança de Deus é extremamente justa, e Ele como Juiz
jamais trará uma sentença que não for cabível a cada pessoa.
Suas decisões são infalíveis e inerrantes.
Enquanto o homem social baseia suas leis e condutas em costumes culturais e princípios humanos, as leis de
Deus são baseadas em sua forma perfeita de agir, e oferecer
a cada um a recompensa exata por cada ação tomada.
Muitas pessoas lutam por leis mais punitivas, pois se
sentem logradas em seus direitos, leis como prisão perpétua
e a pena de morte.
Porém como podemos trazer uma sentença de morte as pessoas, sendo falhos como somos, esse tipo de sentença só pode ser proferida por um Juiz que jamais falhou e que
jamais falhará.

