Fundamentação bíblica para a defesa e promoção de direitos

Como seres humanos, somos feitos à imagem de Deus (Gênesis 1:27). Todos os seres
humanos têm o mesmo valor e devem ser igualmente respeitados. Deus ama a todas as pessoas
e preocupa-se especialmente com os pobres, os marginalizados e os oprimidos, porque eles,
muitas vezes, passam por sofrimento e injustiça. Sua preocupação com os pobres e os oprimidos
e seu desejo de justiça fazem parte de seu caráter. Isto é mostrado por toda a Bíblia em suas
ações, leis e mandamentos.

Um exemplo do compromisso de Deus com a justiça
O exemplo mais significativo de Deus trabalhando pela justiça é a liberação de seu povo da
opressão no Egito, como parte de seu plano de trazê-los para a terra prometida. Isto envolveu
uma libertação física da escravidão, uma libertação política de um regime opressivo e uma
libertação espiritual, para que eles pudessem venerar Deus com liberdade. O êxodo mostra-nos a
compaixão de Deus e seu desejo de justiça e liberdade. A compaixão e a justiça são, com
freqüência, encontradas juntas nas ações e nos mandamentos de Deus: “E disse o Senhor: Tenho
visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa
dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e
para fazê-lo subir daquela terra que mana leite e mel.” (Êxodo 3:7-8). O êxodo foi um antegosto
do Reino de Deus que Jesus traria.

Mandamentos divinos
Os mandamentos e as leis de Deus são um reflexo de seu caráter e um guia para como Ele quer
que vivamos. Há uma preocupação especial pelas pessoas à margem da sociedade:
- Em Deuteronômio, os israelitas recebem ordens de caminhar em direção a Deus. Isto
consiste em reconhecer que ele “faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe
pão e veste” (10:18).
- Isaías fala da verdadeira obediência a Deus: “Porventura, não é este o jejum que escolhi: que
soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os
quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão
com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E, vendo o nu, o cubras e não te escondas
daquele que é da tua carne?” (Isaías 58:6-7).
- Outras passagens do Velho Testamento fundamentais, que mostram o desejo de Deus pela
justiça e a misericórdia para seu povo são Levítico 25, Amós 5:11-15 e Miquéias 6:8.

Exemplos do Novo Testamento
Também há preocupação com os pobres e a justiça no Novo Testamento:
- Jesus mostra sua preocupação em suas ações (veja o texto para distribuição: Jesus, o defensor
de direitos).
- Jesus ensina que o mandamento mais importante é amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus
com todo o coração significa ser transformado para se parecer mais como Ele e amar como
Ele. Jesus usa a parábola do Bom Samaritano para mostrar como é este amor na prática
(Lucas 10:25-37).
- Os fariseus são repreendidos por negligenciar a justiça: “Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a
hortelã, e a arruda, e toda hortaliça e desprezais o Juízo e o amor de Deus! Importava fazer essas
coisas e não deixar as outras” (Lucas 11:42).
- Tiago ensina os cristãos a tratar todas as pessoas com igualdade e, em particular, não insultar
os pobres ou ignorar suas necessidades (Tiago 2:1-26).
Fonte: ROOTS 1 - Compreensão da defesa de direitos Tearfund 2002, p 71
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