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Prédica: Isaías 11.1-10
Leituras: Salmo 72.1-7 e Mateus 3.1-12

Introdução
	 A	chegada	do	advento	é	um	tempo	propício	para	a	reflexão	sobre	a	justiça	
e	 paz.	 Em	 nossa	 sociedade	 a	 noção	 de	 justiça	muitas	 vezes	 é	 associada	 à	
ideia	de	vingança,	de	uma	retribuição	pelo	mal	causado,	o	que	gera	um	ciclo	
interminável	de	violência,	brutalidade	e	dor.	E	a	paz	muitas	vezes	entendida	
como	a	simples	ausência	de	conflitos.
	 Contudo,	quando	nos	aproximamos	da	Bíblia	Sagrada,	a	palavra	de	Deus	
nos	 leva	 a	 um	 entendimento	 pleno	 e	 verdadeiro	 do	 conceito	 de	 justiça	 e	
paz,	que	tem	o	sentido	prático	de	reparação	e	salvação,	 isto	é,	 fazer	 justiça	
é	restaurar	a	possibilidade	da	vida	em	uma	comunidade	ou	grupo,	é	salvar	o	
que	estava	perdido,	devolvendo	a	vida,	a	paz	(shalom)	e	alegria,	assim,	a	justiça	
na	perspectiva	bíblica	instaura	a	ética,	uma	paz	para	todas	as	pessoas,	visto	
que	não	há	paz	enquanto	houver	injustiça.
	 Partindo	 desse	 preceito	 bíblico	 de	 justiça,	 devemos	 olhar	 para	 o	 nosso	
tempo	e	sociedade	com	o	objetivo	de	identificar	os	processos	que	negam	ou	
impedem	que	a	justiça	restaurativa	e	salvífica	sejam	estabelecidas,	e	após	essa	
identificação	somos	chamados	e	chamadas	a	intervir	nessa	realidade	a	fim	de	
que	os	sinais	do	Reino	de	Deus	sejam	vividos	pelas	pessoas	neste	espaço.	
	 Ao	longo	dos	textos	bíblicos,	e	em	particular	nos	profetas	e	nos	evangelhos,	
encontramos	 uma	 preocupação	 com	 os	 grupos	 vulneráveis	 na	 sociedade,	
tais	como	as	viúvas,	os	órfãos	e	os	enfermos,	essa	preocupação	decorre	da	
necessidade	em	se	estabelecer	a	justiça	e	a	paz,	pois	não	há	justiça	e	ética	em	
uma	sociedade	que	nega	a	 igualdade	de	condições	entre	 todas	as	pessoas.	
Assim,	 somos	 levados	 e	 levadas	 a	 pensar	 e	 a	 nos	 aproximar	 dos	 grupos	
vulneráveis	 de	 nossa	 sociedade,	 tomando-os	 como	preferenciais	 em	nossa	
ação	missionária,	como	nos	ensinam	os	profetas	e	os	evangelhos.
	 Os	grupos	vulneráveis	em	nossa	sociedade	são	 inúmeros,	as	crianças,	os	
idosos,	a	população	afrodescendente,	a	população	das	periferias,	as	mulheres,	
as	pessoas	com	deficiência,	entre	outros.	Essa	vulnerabilidade	social	coloca	
estes	grupos	em	condições	de	exclusão	e	marginalidade	social,	transformando	
estas	pessoas	em	cidadãos	e	cidadãs	de	“segunda	categoria”,	pessoas	as	quais	
a	justiça	e	o	direito	são	negados.	
	 Dentre	 estes	 grupos	 vamos	 tratar	 de	 modo	 específico	 da	 população	
afrodescendente	no	Brasil,	que	constitui	cerca	de	51%	da	população	brasileira,	
e	 que	 em	 todos	 os	 indicadores	 sociais	 aparece	 em	 condições	 de	 extrema	
vulnerabilidade	e	pobreza.

Breves apontamentos exegétIcos de  Isaías 11. 1-10
	 Ao	 lermos	o	 texto	de	 Isaías	notamos	a	preocupação	com	o	seu	contexto	
social	e	político.	Anúncio	e	denúncia	se	relacionam	dialeticamente	neste	texto,	
o	luxo,	a	ostentação,	o	abuso	do	poder	são	sistematicamente	observados	no	
livro. 
	 Sabemos	que	Isaías	era	um	homem	da	cidade,	acostumado	com	a	dinâmica	
do	templo,	a	vida	urbana	e	com	acesso	direto	ao	rei.	A	sua	visão	social	e	política	
não	se	fundamentam	na	ingenuidade	do	senso	comum,	mas	em	suas	firmes	
convicções	 teológicas,	 que	 consistiam	em	 sua	 visão	de	que	 a	 santidade	de	
Deus	revelava	o	caráter	pecaminoso	do	ser	humano,	isto	leva	Isaías	a	ensinar	
que	o	princípio	do	bom	governo	é	a	confiança	somente	em	Deus.
	 No	capítulo	11	Isaías	descreve	um	ideal	de	governo,	que	consiste	em	um	
ambiente	de	paz	e	simplicidade,	estes	são	os	elementos	para	se	estabelecer	
a	justiça,	compreendendo	que	não	haverá	justiça	sem	a	paz	(shalom),	o	reino	

Oswaldo de Oliveira
Santos Junior

Mestre em Ciências da 
Religião pela UMESP. Pastor 
metodista. Coordenador do 

Núcleo de Formação Cidadã 
da Universidade Metodista 
de São Paulo e assessor do 

Curso Intensivo de Educação 
em Direitos Humanos do 
Memorial da Resistência

de São Paulo.



2º Domingo do Advento Advento e Direitos Humanos ---- 2016 ----
Assessoria para a Promoção dos Direitos Humanos da Igreja Metodista - 3RE

poderoso	é	aquele	capaz	de	proporcionar	a	paz	para	 todas	as	pessoas	em	
distinções.	Ao	mesmo	tempo	o	rei	/	governante	justo	é	aquele/a	guiado	pelo	
Espírito	do	Senhor.		(COLLINS,	1989,	p.	12).
	 Este	governante	terá	como	inspiração	o	temor	de	Deus	e	seu	julgamento	
não	 se	 fará	 pela	 aparência	 ou	 boatos	 (v.3),	 “mas	 com	 retidão	 julgará	 os	
necessitados,	com	justiça	tomará	decisões	em	favor	dos	pobres”	 (v.4).	Trata-
se	de	um	ideal,	distante	da	realidade	que	Isaías	vivia	com	seu	povo,	mas	este	
é	o	parâmetro	com	o	qual	o	profeta	julga	os	governantes,	e	este	é	o	ideal	de	
governo,	aquele	que	faz	justiça	em	favor	dos	pobres.

medItação: a vulneraBIlIdade socIal da população 
afrodescendente e perIférIca no BrasIl (exórdIo)

	 Este	texto	de	Isaías	no	capítulo	11	nos	leva	a	pensar	em	nossa	sociedade	
e	em	todos	os	problemas	que	enfrentamos	cotidianamente,	como	a	fome,	o	
abandono,	a	pobreza,	a	 falta	de	moradia	digna,	entre	outras	questões.	Mas	
aqui,	podemos	pensar	na	população	afrodescendente.
	 A	vulnerabilidade	da	população	afrodescendente	no	Brasil	tem	muitas	faces	
que	estão	expressas	nas	estatísticas	e	são	facilmente	notadas	pela	observação	
da	realidade	social.	Dentre	estes	elementos,	o	que	causa	grande	preocupação	
é	o	“genocídio	da	população	jovem	negra”	no	Brasil.
	 A	 partir	 dos	 dados	 dos	Mapas	 da	 Violência	 no	 Brasil	 de	 2014	 e	 2015,	 é	
possível	identificar	um	processo	em	curso	que	leva	ao	extermínio	da	população	
negra	brasileira.	Este	processo	tem	sido	denunciado	em	órgãos	internacionais	
como	a	Organização	dos	Estados	Americanos	(OEA)	e	a	Anistia	Internacional	
como	“Genocídio	do	povo	negro”.
	 A	partir	desta	questão	nota-se	a	importância	de	buscar	uma	compreensão	
sobre	o	conceito	de	genocídio	para	melhor	esclarecer	sobre	a	contundência	
desta	questão.	Ao	 longo	da	história	a	expressão	 “genocídio”	 sempre	esteve	
associada	ao	extermínio	em	massa	de	uma	população,	como,	por	exemplo,	o	
genocídio	da	população	armênia	iniciado	em	1915	no	Império	Otomano	e	o	
extermínio	de	judeus	e	ciganos	durante	o	nazismo	na	Alemanha	entre	1933	e	
1945,	também	denominado	como	Shoah	“catástrofe”	(FEIERSTEIN,2014).
	 A	 expressão	 “genocídio”	 foi	 cunhada	 pelo	 jurista	 judeu	 polonês	 Raphael	
Lemkin	 em	 1944,	 a	 partir	 da	 junção	 de	 duas	 palavras	 “cidio”,	 sufixo	 latino	
que	significa	aniquilamento	e	“genos”,	palavra	grega	que	pode	ser	entendida	
como	características	comuns	de	um	grupo,	entendido	como	“aniquilamento	
sistemático	de	um	grupo	/	população”	(FEIERSTEIN,	p.33,	2014).	
	 As	formas	de	aniquilamento	de	grupos	étnicos	ao	longo	da	história	humana	
foram	perpetradas	inúmeras	vezes	com	objetivos	de	conquista	e	dominação.	
O	 termo	 expressa	 uma	 face	 da	 brutalidade	 humana	 e	 a	 incapacidade	 do	
convívio	 com	os	diferentes.	 Toda	 forma	de	 genocídio	nos	desumaniza	e	 se	
constitui	em	uma	ofensa,		na	medida	que	é	gerador	da	morte	e	não	da	vida.
	 Na	Convenção	para	a	prevenção	e	a	repressão	do	crime	de	genocídio	(ONU,	
1948),	o	genocídio	é	definido	como	qualquer	ato	cometido	“com	a	intenção	de	
destruir,	no	todo	ou	em	parte,	um	grupo	nacional,	étnico,	racial	ou	religioso”,	
sendo considerado um crime contra o direito internacional.
	 Diante	desta	perversa	realidade,	a	Igreja	é	desafiada	a	proclamar	a	justiça	e	
a	paz,	anunciando	os	valores	do	Reino	e	denunciando	as	estruturas	geradoras	
de	mortes	e	que	negam	a	vida	a	esta	juventude,	comprometendo	o	futuro	de	
suas	famílias	e	comunidades.
	 Ao	mesmo	 tempo	o	 testemunho	 cristão	 anuncia	 a	 possibilidade	de	uma	
sociedade	justa	e	fraterna,	que	virá	com	o	estabelecimento	da	paz	para	todas	
as	pessoas,	entendendo	que	o	objetivo	é	o	estabelecimento	de	uma	paz	sem	
“mal,	nem	destruição”	(11.9),	(COLLINS,	1989,	p.	12).	
	 O	horizonte	profetizado	por	Isaías	é	um	ideal	de	sociedade,	uma	meta	que	
como	cristãos	também	partilhamos	e	nos	envolvemos	para	nos	aproximarmos	
dele	a	cada	dia,	em	cada	gesto	nosso	somos	levados	a	trabalhar	na	construção	
deste	projeto	de	sociedade	justa	governada	pelo	Senhor	nosso	Deus.
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Imagens para a reflexão (a esquerda da página)
	 Peço	que	observem	por	um	tempo	essa	foto	feita	no	Pátio	do	Colégio,	no	
sino	a	 inscrição	diz:	 “Som	do	 século	 XXI	 -	 PAX”.	 Abaixo	do	 sino	um	homem	
tem	sua	moradia,	uma	barraca	instalada	ao	relento	no	centro	da	cidade.	No	
império	Romano	a	PAX	era	sinal	de	“ausência	de	guerra”	uma	“paz”	 imposta	
pela	 força	 e	 opressão	 do	 poder	 romano,	 em	 nossa	 cidade	 está	 imposta	
também	a	PAX,	pela	força	do	egoísmo	humano	que	de	forma	voraz	consome	
tudo	 impondo	sua	PAX...	Como	 igreja	 somos	desafiados	a	 testemunhar	e	a	
viver	a	PAZ	(SHALOM)	e	a	denunciar	todas	as	formas	de	injustiça.

A imagem também contém um sino, símbolo do anúncio.

	 Que	possamos	ser	os	sinos	que	anunciam	a	justiça	de	Deus,	e	que	este	som	
suave	e	transformador	da	palavra	de	Deus	ecoe	a	partir	de	nós.
Hoje	acendemos	a	segunda	vela	do	advento,	e	neste	domingo	nos	lembramos	
das	pessoas	que	sofrem	injustiças	em	nosso	país.	Cristo	é	a	luz	que	ilumina	e	
aquece	nossa	caminhada	e	vida,	nos	aponta	uma	direção	e	caminha	conosco.	
Ao	acendermos	essa	vela	não	o	 fazemos	como	um	gesto	banal,	mas	como	
memória	da	presença	de	Jesus	em	nosso	meio,	que	nos	inspira	a	anunciar	sua	
boa	nova	de	paz,	justiça	e	salvação	para	toda	gente.
	 Que	através	dos	nossos	gestos	a	luz	de	Cristo	brilhe	em	todas	as	situações	
de	injustiça,	e	que	nossas	mãos	possam	levar	a	paz	e	construir	uma	sociedade	
justa	e	fraterna.

SubSíDIoS lItúRgIcoS
Hino sugerido:	A	nova	do	evangelho	(hino	5)

Cânticos que tenham como temática o reino de Deus, Justiça, Paz e o compromisso 
com o próximo. (ex.: Barnabé)

oRAção InIcIAl
	 Deus	 de	 amor	 te	 rendemos	 graças	 por	 nos	 encontrarmos	 reunidos	 em	
comunidade	 para	 celebrar	 este	 tempo	 de	 advento,	 a	 presença	 de	 Jesus	
salvador	em	nosso	meio	nos	enche	de	alegria	e	esperança	para	testemunhar	
seu	 amor,	 paz	 e	 justiça,	 que	o	 Senhor	 fortaleça	nosso	 testemunho	e	 firme	
nossos	passos	na	direção	da	paz	e	da	proclamação	do	seu	evangelho,	amém.

Benção (cantada)	-	[Autor	da	letra	e	da	melodia:	Tom	Fettke]
Que	a	luz	de	Cristo	brilhe
Que	a	luz	de	Cristo	brilhe,	nos	envolva	em	amor,
e	que	o	seu	poder	nos	venha	proteger.
Que	a	luz	de	Cristo	brilhe	nos	envolva	em	amor
e	que	o	seu	poder	nos	venha	proteger
prá sempre e sempre e sempre. Amém.
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