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Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas 
os retos procuram o seu bem. 

 

Você está numa guerra. De que lado você está? Você está numa guerra. Você está 
preparado para a batalha? Ela virá. Os maus deste mundo odeiam os justos e desejam 
derramar o seu sangue, mas os homens justos amam esses mesmos santos e desejam a 
prosperidade deles e o seu companheirismo. 

Desde o início, dentro da primeira família na terra, esse conflito violento se tornou 
evidente rapidamente, pois Caim assassinou Abel, o seu irmão mais jovem. Qual a razão de 
Caim ter feito algo tão mal e abominável? Os seus atos eram maus, e ele odiava Caim por 
ser bom, 

I João 3:12:- “Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que 
causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas.”  

Não importa o quanto é difícil compreender tamanho ódio, o espírito assassino de Satanás 
ainda controla os corações da raça humana. 

João 8:44:- “Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso 
pai; ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há 
verdade nele; quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é 
mentiroso e pai da mentira. 

Efésios 2:1-3:- “E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, 
noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das 
potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência; entre os 
quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a 
vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os 
outros também.” 

Somente a mão de Deus contém Satanás de usar esses corações contra os santos, hoje! O 
ódio está queimando violentamente, mas Deus tem atado o Seu inimigo da maioria dos 
seus atos externos. Entretanto, o tempo de afrouxar e ocorrer um derramamento de sangue 
está se aproximando rapidamente. 

Apocalipse 12:12-17:- “Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos 
que habitam na terra e no mar! Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, 
sabendo que já tem pouco tempo. E, quando o dragão viu que fora lançado na 
terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher duas asas 
de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por 
um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a 
serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela 
corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher; e a terra abriu a boca e 
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tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e 
foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus 
e têm o testemunho de Jesus Cristo.” 

Apocalipse 20:7-9:- “E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e 
sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gogue e 
Magogue, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E 
subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; 
mas desceu fogo do céu e os devorou.”  

Este antagonismo profundo e depravado surpreende a maioria das pessoas, pois elas não 
têm ouvido a pregação desta verdade ou o visto em ação. Sua religião carnal, com apenas 
uma forma de santidade e um maior amor pelos prazeres do que o amor por Deus, não 
atrai o violento ódio de Satanás ou das pessoas más. Por favor, prestem atenção, o ódio 
sanguinário é dirigido contra “os santos”. As igrejas contemporâneas e os cristãos carnais 
que fazem parte de 99% co cristianismo hoje em dia, não estão enquadrados. Satanás não 
precisa odiar ou persegui-los – eles já estão fazendo um ótimo trabalho na destruição do 
reino de Deus.  

Mas o despeito maligno contra os verdadeiros santos nunca se abateu. Os justos odeiam os 
maus; e os maus odeiam os justos. 

Provérbios 29:27:- “Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é 
para o ímpio o de retos caminhos.” 

Salmos 139:19-22:- “Ó Deus! Tu matarás, decerto, o ímpio! Apartai-vos, portanto, 
de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti; e os teus inimigos 
tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, 
e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio 
completo; tenho-os por inimigos.” 

Os homens bons abominam os escarnecedores; e os escarnecedores os odeiam. 

Provérbios 24:9:- “O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o 
escarnecedor.” 

Provérbios 9:8:- “Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça; 
repreende o sábio, e amar-te-á.” 

Os maus vigiam, planejam, rangem os dentes, e conspiram para matar os justos. 

Salmos 37:12,32:- “O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. ... 
O ímpio espreita o justo e procura matá-lo.” 

Acredite, caro leitor. 

Debaixo do trono de Deus está a mais gloriosa e preciosa congregação jamais reunida – os 
mártires de Deus.  

Apocalipse 6:9-11:- “E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas 
dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que 
deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo 
Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a 
cada um foi dada uma comprida veste branca e foi-lhes dito que repousassem ainda 
um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e 
seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram.” 

http://www.monergismo.com


3 
 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

Aqueles que odeiam os justos os assassinaram, como ensinou Salomão. Muitos deles 
sofreram torturas e tormentos indescritíveis antes que lhes fosse permitido morrer. O sábio 
leitor irá ler e refletir um pouco a respeito de algumas histórias dessas campanhas brutais 
contra os santos. Eles são os nossos dignos heróis.  

Hebreus 11:35-38:- “As mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos; uns 
foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor 
ressurreição; e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. 
Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada; andaram vestidos 
de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (homens dos 
quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e 
cavernas da terra.”  

Considere o nosso Senhor Jesus. Ele curou um homem, e os líderes religiosos 
imediatamente conspiraram para o destruir! 

Mateus 12:13-14:- “Então disse àquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e 
ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, 
para o matarem.” 

Há um espírito neste mundo, o príncipe da potestade do ar, cujo nome é Satanás, que agita 
e direciona os maus em suas iras e ódios violentos contra os justos. Nunca foi tão óbvio 
quanto o foi contra o nosso Senhor. 

Jesus disse aos seus discípulos que o mundo O odiava porque Ele falava que suas formas 
de vida estavam erradas. 

João 7:7:- “O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele 
testifico que as suas obras são más.” 

Ele disse mais, ainda, que o mundo os odiaria, também, pois Ele os tinha escolhido dentre 
os do mundo, e eles não eram mais parte do mundo. 

João 15:18-19:- “Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me 
aborreceu a mim. Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, 
porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o 
mundo vos aborrece.” 

Devemos esperar o mesmo? “Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos 
aborrece.” (I João 3:13).  

Caro leitor, este mundo odeia qualquer homem ou mulher que tome uma posição pela 
justiça e santidade. Se você vive uma vida santa em Cristo Jesus, você sofrerá perseguição.  

II Timóteo 3:12:- “E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus 
padecerão perseguições.” 

Pois, estes dias perigosos dos últimos tempos estão cheios de pessoas religiosas, os quais 
não têm “amor para com os bons”. 

II Tim 3:3:- “Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, 
sem amor para com os bons.” 

Porque eles odeiam uma pessoa só pelo fato dela ser boa? Pense em Satanás. Pense em 
Caim. Pense nos fariseus. 
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Se você e a sua igreja não são desprezados e odiados pelo mundo, então a sua maneira de 
viver não é correta. É simples assim. Jesus disse que Ele não tinha vindo para trazer paz 
aos Seus discípulos; Ele veio trazer a espada; e os inimigos de um homem seriam os da sua 
própria família. 

Mateus 10:34-36:- “Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, 
mas espada; porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha 
contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E, assim, os inimigos do homem serão os 
seus familiares.” 

Você está em Guerra. Estás preparado para a babalha? Ela virá. Senhor, nos ajude. 

Nós entendemos que “o justo” procure pelas almas dos retos, não as almas dos sedentos 
de sangue. Nós demos esta alternativa na interpretação, por três razões: porque os justos 
buscam as almas dos retos, eles não procuram as almas dos sedentos de sangue, e é aquele 
antecedente mais próximo do pronome “dele”. 

Davi buscava por aqueles que temiam ao Senhor para serem seus amigos,    

Salmos 119:63:- “Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam 
os teus preceitos.” 

mas ele não tinha tempo nem o desejo pelos maus. 

Salmos 119:115:- “Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os 
mandamentos do meu Deus.” 

Ele não suportava ver homens maus, nem na sua presença ou em sua casa. 

Salmos 101:3-8:- “Não porei coisa má diante dos meus olhos; aborreço as ações 
daqueles que se desviam; nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de 
mim; não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às 
escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o 
suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo; o 
que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará 
dentro da minha casa; o que profere mentiras não estará firme perante os meus 
olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do 
Senhor todos os que praticam a iniqüidade.” 

Aqui temos um bom exemplo do homem justo para seguirmos. 

O justo busca pela alma dos retos. Os justos se amam e buscam o bem estar um do outro. 

João 13:35:- “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns 
aos outros.” 

Os verdadeiros ministros devem ter um amor especial para com os homens bons, 

Tito 1:8:- “Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, 
temperante” 

E têm. 

II Timóteo 1:3-4:- “Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo 
com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas 
orações, noite e dia; desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para 
me encher de gozo.” 
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II João 1:1:- “O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade e 
não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade.” 

III João 1:1:- “O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo.” 

 

Ah, caro leitor, afira o seu coração por esta escala. Você ama os retos? Os seus melhores 
amigos são as pessoas mais santas que você conhece? Você anseia pela comunhão com os 
justos e por lhes prestar bons serviços?    

Saul tentou mata a Davi, mas Jônatas o procurou e o protegeu. Jezabel tentou matar os 
profetas de Deus, mas Obadias escondeu cem deles em cavernas e os alimentou. 

I Reis 18:3-4:- “E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. (Obadias temia muito ao 
Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias 
tomou cem profetas, e de cinqüenta em cinqüenta os escondeu, numa cova, e os 
sustentou com pão e água.)” 

Os judeus obstinados conspiravam para destruir a Jeremias, mas Ebede-Meleque o 
socorreu. 

Jeremias 38:1-13:- “Ouviu, pois, Sefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pasur, e 
Jucal, filho de Selemias, e Pasur, filho de Malquias, as palavras que anunciava 
Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Aquele que ficar nesta cidade 
morrerá à espada, à fome e de pestilência; mas quem for para os caldeus viverá; 
porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: Esta cidade, 
infalivelmente, será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a 
tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, assim, 
enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de 
todo o povo, dizendo-lhes tais palavras; porque este homem não busca a paz para 
este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, 
porque o rei nada pode contra vós. Então, tomaram Jeremias e o lançaram no 
calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda; e desceram 
Jeremias com cordas; mas, no calabouço, não havia água, senão lama; e atolou-se 
Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebede-Meleque, o etíope, um eunuco que, então, 
estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o 
rei assentado à Porta de Benjamim. Logo, Ebede-Meleque saiu da casa do rei e 
falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto 
fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço; decerto, morreria de fome 
no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então, deu ordem o rei a 
Ebede-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui trinta homens e tira 
Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebede-Meleque os 
homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns 
trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias, no 
calabouço, por meio de cordas. E disse Ebede-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe, 
agora, estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por 
debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e 
o tiraram do calabouço; e ficou Jeremias no átrio da guarda.” 

Herodias odiava a João Batista por ele ter condenado o seu adultério e o matou, mas os 
seus discípulos buscaram o seu corpo, sem cabeça, para realizar um enterro apropriado.  

Marcos 6:16-29:- “Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei 
degolar; ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a 
João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, 

http://www.monergismo.com


6 
 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é 
lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas 
não podia; porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo; e 
guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o 
ouvia. E, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu 
aniversário, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galiléia, entrou a 
filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele 
à mesa. Disse, então, o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu to darei. E jurou-
lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E, saindo 
ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E, 
entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que, imediatamente, me dês 
num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito; todavia, por causa 
do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lha quis negar. E, enviando 
logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e 
degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta a deu à 
sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o 
puseram num sepulcro.”  

Os judeus ávidos de sangue odiaram o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles o traíram em O 
assassinaram de uma maneira violenta, pois Ele não tinha um pecado sequer em Sua vida. 

Isaías 53:9:- “E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte; 
porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca.” 

Ele não tinha pecado e era imaculadamente perfeito e, por isso, eles O odiaram e O 
crucificaram cruelmente nas mãos dos soldados romanos. Apesar disto, haviam homem 
justos de muitas nações que O procuraram como a nenhum outro homem,   

John 12:20-22:- “Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no 
dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e 
rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e, 
então, André e Filipe o disseram a Jesus.” 

Lucas 10:38-42:- “E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia; e 
certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, 
chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: 
Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me 
ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com 
muitas coisas, mas uma só é necessária; e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe 
será tirada. 

e, ainda hoje, há alguns poucos espalhados que ainda buscam a alma do Senhor Jesus 
Cristo, 

Isaías 1:9:- “Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já 
como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra.” 

apesar do ódio feroz do mundo por Ele e por eles, também. 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado. 
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