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Eis que o justo é castigado na terra; quanto mais o 
ímpio e o pecador! 

 

Sua recompensa ou punição eterna – céu ou inferno – excederá em muito 
qualquer recompensa ou punição terrestre. Mas, independente disto, 
definitivamente existem pagamentos feito aos justos e aos maus nesta vida. Os 
justos não devem se desesperar de que não haverá recompensa para eles 
agora, e os maus não devem presumir em pensar que eles possam viver hoje 
impunemente.   

I Pedro 4:17-18:- “Eis que já é tempo que comece o julgamento pela 
casa de Deus; e se começa por nós, qual será o fim daqueles que 
desobedecem ao evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, 
onde comparecerá o ímpio pecador?  

Salomão quer a sua atenção – Eis que! Você deve considerar de uma forma 
sóbria, como Deus trata com os homens. O céu retribui aos homens na terra 
de acordo com as suas ações. Você não está oculto aos seus olhos; você não 
está perdido na multidão. Os justos serão abençoados; os maus serão punidos. 

Tanto os justos quanto os maus sofrem adversidades na terra – assim o 
homem natural não pode discernir o amor ou o ódio de Deus. 

Eclesiastes 8:14:- “Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra: há 
justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem 
sucede segundo as obras dos justos. Eu disse que também isso é 
vaidade.” 

Eclesiastes 9:1-3:- “Deveras a tudo isto apliquei o meu coração, para 
claramente entender tudo isto: que os justos, e os sábios, e as suas 
obras, estão nas mãos de Deus; se é amor ou se é ódio, não o sabe o 
homem; tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a 
todos: o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro 
e ao impuro; assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica; assim ao 
bom como ao pecador; ao que jura como ao que teme o juramento. 
Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol: que a todos 
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sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio 
de maldade; há desvarios no seu coração durante a sua vida, e depois se 
vão aos mortos.” 

Entretanto, a Bíblia revela uma diferença muito grande, a qual o homem 
natural não pode aprender. Deus trata os justos e os maus de uma maneira 
muito diferente. Homens espirituais sabem disso: eles entendem o 
comportamento presente e futuro Dele. 

Deus enviou a adversidade em amor para corrigir e aperfeiçoar os justos. 

Provérbios 3:11-12:- “Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, 
nem te enojes da sua repreensão; porque o Senhor repreende aquele a 
quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.” 

Salmos 11:5:- “O Senhor prova o justo e o ímpio; a sua alma odeia ao 
que ama a violência.” 

Amós 3:2:- “De todas as famílias da terra só a vós vos tenho conhecido; 
portanto eu vos punirei por todas as vossas iniqüidades.” 

I Coríntios 11:32:- “Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, 
somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo.” 

Hebreus 12:5-17:- “E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta 
como a filhos: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te 
desanimes quando por ele és repreendido; pois o Senhor corrige ao que 
ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para disciplina que 
sofreis; Deus vos trata como a filhos; pois qual é o filho a quem o pai 
não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado 
participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disto, tivemos 
nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com 
respeito; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, e 
viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem 
lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes 
da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento 
ser motivo de gozo, porém de tristeza; mas depois produz um fruto 
pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Portanto 
levantai as mãos cansadas, e os joelhos vacilantes, e fazei veredas 
direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes 
seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da 
graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos 
perturbe, e por ela muitos se contaminem; e ninguém seja devasso, ou 
profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito 
de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois 
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herdar a bênção, foi rejeitado; porque não achou lugar de 
arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas.” 

Os Seus pensamentos são, tão somente, bons para com eles; Ele ouve as suas 
orações e lhes dá o desejo de seus corações. 

Salmos 34:10-16:- “Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas 
aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. Vinde, filhos, 
ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que 
deseja a vida, e quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do 
mal, e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, e faze o 
bem: busca a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, 
e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra 
os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles.” 

Salmos 37:4:- “Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que 
deseja o teu coração.” 

Salmos 84:11:- “Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor 
dará graça e glória; não negará bem algum aos que andam na retidão.” 

Ele os abençoa com riquezas, ou aquilo que é melhor do que riquezas, ou 
ambos. 

Provérbios 15:16-17:- “Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do 
que um grande tesouro, e com ele a inquietação. Melhor é um prato de 
hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo, e com ele o ódio.” 

Provérbios 21:21:- “Aquele que segue a justiça e a bondade achará a 
vida, a justiça e a honra.” 

Provérbios 22:4:- “O galardão da humildade e do temor do Senhor é 
riquezas, e honra e vida.” 

I Timóteo 6:6:- “E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o 
contentamento.”  

Deus envia com ódio a prosperidade aos maus. 

Provérbios 1:32:- “Porque o desvio dos néscios os matará, e a 
prosperidade dos loucos os destruirá.” 

Salmos 17:14:- “Dos homens, pela tua mão, Senhor, dos homens do 
mundo, cujo quinhão está nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira 
entesourada. Fartem-se dela os seus filhos, e dêem ainda os sobejos por 
herança aos seus pequeninos.” 

Salmos 73:1-20:- “Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para 
com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase 
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resvalaram; pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois 
eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque 
eles não sofrem dores; são e robusto é o seu corpo. Não se acham em 
tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais 
homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar; a 
violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de 
gordura; trasbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam 
maliciosamente; falam arrogantemente da opressão. Põem a sua boca 
contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta 
para eles e não acha neles falta alguma. E dizem: Como o sabe Deus? e: 
Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios; sempre em 
segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade que em vão tenho 
purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois 
todo o dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Se eu tivesse 
dito: Também falarei assim; eis que me teria havido traiçoeiramente 
para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para 
compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei 
no santuário de Deus; então percebi o fim deles. Certamente tu os pões 
em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na 
desolação num momento! ficam totalmente consumidos de terrores. 
Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando 
acordares, desprezarás as suas fantasias.” 

E Ele envia adversidade como uma advertência do juízo maior que está para 
vir. Seus pensamentos são maus para com eles; Ele não ouve suas orações; Ele 
zomba de suas calamidades. 

Provérbios 15:8:- “O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor; 
mas a oração dos retos lhe é agradável.” 

Provérbios 28:9:- “O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua 
oração é abominável.” 

Provérbios 1:20-31:- “A suprema sabedoria altissonantemente clama 
nas ruas; nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama; às 
entradas das portas e na cidade profere as suas palavras: Até quando, ó 
estúpidos, amareis a estupidez? e até quando se deleitarão no escárnio 
os escarnecedores, e odiarão os insensatos o conhecimento? Convertei-
vos pela minha repreensão; eis que derramarei sobre vós o meu espírito 
e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós 
recusastes; porque estendi a minha mão, e não houve quem desse 
atenção; antes desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da 
minha repreensão; também eu me rirei no dia da vossa calamidade; 
zombarei, quando sobrevier o vosso terror, quando o terror vos 
sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como 
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redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia. Então a mim 
clamarão, mas eu não responderei; diligentemente me buscarão, mas 
não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não 
preferiram o temor do Senhor; não quiseram o meu conselho e 
desprezaram toda a minha repreensão; portanto comerão do fruto do 
seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos.” 

Suas alegrias tolas os condenarão no Dia do Juízo. 

Atos 14:15-17:- “E dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós 
também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos 
anunciamos o evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao 
Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto há neles; o qual 
nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus 
próprios caminhos. Contudo não deixou de dar testemunho de si 
mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, 
enchendo-vos de mantimento, e de alegria os vossos corações.” 

Romanos 1:18-32:- “Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a 
impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 
Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque 
Deus lho manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno 
poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, 
sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são 
inescusáveis; porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o 
glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas 
especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 
Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus 
incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de 
aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou, nas 
concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus 
corpos desonrados entre si; pois trocaram a verdade de Deus pela 
mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é 
bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões 
infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é 
contrário à natureza; semelhantemente, também os varões, deixando o 
uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para 
como os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em 
si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles 
rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a 
um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm; 
estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade; cheios de 
inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade; sendo murmuradores, 
detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, 
inventores de males, desobedientes ao pais; néscios, infiéis nos 
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contratos, sem afeição natural, sem misericórdia; os quais, conhecendo 
bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas 
praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as 
praticam.”  

O provérbio e suas interpretações são verdadeiras. 

Provérbios 11:20:- “Abominação para o Senhor são os perversos de 
coração; mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite.” 

Salmos 58:10-11:- “O justo se alegrará quando vir a vingança; lavará os 
seus pés no sangue do ímpio. Então dirão os homens: Deveras há uma 
recompensa para o justo; deveras há um Deus que julga na terra.” 

Você vai crer e viver de acordo com isto? Leitor justo, console-se! Pecador, 
acautele-se. Leia o seguinte: 

Salmos 11:4-7:- “O Senhor está no seu santo templo, o trono do 
Senhor está nos céus; os seus olhos contemplam, as suas pálpebras 
provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio; a sua 
alma odeia ao que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas 
de fogo e enxofre; um vento abrasador será a porção do seu copo. 
Porque o Senhor é justo; ele ama a justiça; os retos, pois, verão o seu 
rosto.”  

A vida é difícil, mas os justos são amados agora e no além; os maus são 
desprezados agora e no além. Apesar do fato de que Deus ama e abençoa os 
justos, a visão da eternidade ainda é a melhor maneira de encarar a vida. 

Salmos 49:1-20:- “Ouvi isto, vós todos os povos; inclinai os ouvidos, 
todos os habitantes do mundo, quer humildes quer grandes, tanto ricos 
como pobres. A minha boca falará a sabedoria, e a meditação do meu 
coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma 
parábola; decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temeria eu 
nos dias da adversidade, ao cercar-me a iniqüidade dos meus 
perseguidores, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão 
das suas riquezas? Nenhum deles de modo algum pode remir a seu 
irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, (pois a redenção da sua vida 
é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam;) para que 
continuasse a viver para sempre, e não visse a cova. Sim, ele verá que 
até os sábios morrem, que perecem igualmente o néscio e o estúpido, e 
deixam a outros os seus bens. O pensamento íntimo deles é que as suas 
casas são perpétuas e as suas habitações de geração em geração; dão às 
suas terras os seus próprios nomes. Mas o homem, embora esteja em 
honra, não permanece; antes é como os animais que perecem. Este é o 
destino dos que confiam em si mesmos; o fim dos que se satisfazem 
com as suas próprias palavras. Como ovelhas são arrebanhados ao Seol; 
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a morte os pastoreia; ao romper do dia os retos terão domínio sobre 
eles; e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhes será por 
habitação. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me 
receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da 
sua casa aumenta. Pois, quando morrer, nada levará consigo; a sua 
glória não descerá após ele. Ainda que ele, enquanto vivo, se considera 
feliz e os homens o louvam quando faz o bem a si mesmo, ele irá ter 
com a geração de seus pais; eles nunca mais verão a luz. Mas o homem, 
embora esteja em honra, não permanece; antes é como os animais que 
perecem.” 

Salmos 73:1-28:- “Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para 
com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase 
resvalaram; pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois 
eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque 
eles não sofrem dores; são e robusto é o seu corpo. Não se acham em 
tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais 
homens. Pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar; a 
violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de 
gordura; trasbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam 
maliciosamente; falam arrogantemente da opressão. Põem a sua boca 
contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta 
para eles e não acha neles falta alguma. E dizem: Como o sabe Deus? e: 
Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios; sempre em 
segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade que em vão tenho 
purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois 
todo o dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Se eu tivesse 
dito: Também falarei assim; eis que me teria havido traiçoeiramente 
para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para 
compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei 
no santuário de Deus; então percebi o fim deles. Certamente tu os pões 
em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na 
desolação num momento! ficam totalmente consumidos de terrores. 
Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando 
acordares, desprezarás as suas fantasias. Quando o meu espírito se 
amargurava, e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido, e 
nada sabia; era como animal diante de ti. Todavia estou sempre contigo; 
tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois 
me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? e na terra 
não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração 
desfalecem; do meu coração, porém, Deus é a fortaleza, e o meu 
quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão; tu 
exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é 
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aproximar-me de Deus; ponho a minha confiança no Senhor Deus, 
para anunciar todas as suas obras.” 

I Cor 15:19:- “Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos 
de todos os homens os mais dignos de lástima.” 

II Cor 4:17-18:- “Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz 
para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória; não 
atentando nós nas coisas que se vêem, mas sim nas que se não vêem; 
porque as que se vêem são temporais, enquanto as que se não vêem são 
eternas.” 

Filipenses 3:18-21:- “porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos 
disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de 
Cristo; cujo fim é a perdição; cujo deus é o ventre; e cuja glória assenta 
no que é vergonhoso; os quais só cuidam das coisas terrenas. Mas a 
nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o 
Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, 
para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder 
de até sujeitar a si todas as coisas.” 

Col 3:1-4:- “Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai 
as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra; porque 
morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando 
Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos 
manifestareis com ele em glória.” 

Amém. 
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