
 Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão 

julgados; e a medida que usarem, também será 

usada para medir vocês. Mt 7.1,2

O tipo de julgamento que está sendo proibido 

por Jesus nessa passagem é aquela atitude crítica 

que temos com as pessoas, sem levar em 

consideração a Palavra de Deus, mas as nossas 

próprias preferências. É aquela tendência de 

sermos ‘’inspetores’’ ou ‘’zeladores’’ da vida das 

pessoas. Isso pode ser feito com a intenção de 

colocar o outro para baixo, enquanto você se 

projeta como alguém melhor. 

Muitas vezes somos maldosos com o uso da 

nossa língua. Contamos fofocas, somos 

maledicentes, ampliamos uma situação, 

minimizamos outras.  Em Tiago 3.7,8 lemos: ‘’Toda 

espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar 

doma-se e é domada pela espécie humana; a língua, 

porém, ninguém consegue domar. É um mal 

incontrolável, cheio de veneno mortífero.’’

As seguintes situações mostram alguns 

momentos em que demonstramos esse espírito 

crítico, que é condenado por nosso Senhor:

• Quando pensamos o pior da outra pessoas;

• Ao falar apenas sobre as falhas dos outros;

• Ao julgar a vida de alguém pelo seu pior 

momento;

• Quando fofocamos: “Você ficou sabendo que 

o Fulano terminou o namoro porque ela era 

insuportável?’’;

• ‘’O que você achou da pregação de hoje? 

Percebeu como o pastor estava todo nervoso 

e confuso no meio de seu sermão?’’;

• Ao se colocar como superior: ‘’Se eu 

estivesse na posição daquela pessoa eu 

certamente faria diferente e melhor.’’;

Jesus nos ensina que da mesma maneira que 

julgarmos seremos julgados. 

A frase ‘’um dia você é estilingue, no outro é 

vidraça”  tem me acompanhado à algum tempo. 

Durante a nossa infância e juventude, temos a 

tendência de julgar todos à nossa volta, achamos 

que somos melhores e mais competentes do que 

todo mundo. O tempo passa e um dia você estará 

naquela posição, seja de pai, pastor, professor. 

Adivinha qual será a postura que um dia seus 

filhos, funcionários e alunos terão com você? Pois 

é, exatamente a mesma que teve quando ali 

estava. 
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