
 

 

 

 

 

 

Abordagem Bíblica e Teológica 

Julgamento ou exercício do Discernimento? 
A luz da Sã Doutrina e da Hermenêutica Sagrada 

Por Defensores do Evangelho 
 

 
 
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós! 
 
Diz assim a Santa Palavra do Senhor, sendo ela, nossa regra de fé e conduta: 
 
Mateus 7:1-4 
1 Não julgueis, para que não sejais julgados, 
2 porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. 
3 E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? 
4 Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? 

Grifo do autor 

João 7:24 
24 Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. 

Grifo do autor 

 

Introdução 
 
 Louvamos e agradecemos a Deus por nos permitir, mediante Sua vontade, montarmos mais esta abordagem teológica. Esta-
mos certos que esta se transformará em grande bênção com o intuito de instruir e orientar aos irmãos acerca do que significa JULGA-
MENTO ou JULGAR A ALGUÉM segundo a Sã Doutrina. 
 
 JULGAR! O que realmente significa esse verbo? Secularmente falando, JULGAR significa: 
 [Do lat. judicare.] 
V. t. d. (Verbo Transitivo Direto)  
 1.  Decidir como juiz ou árbitro.    
 2.  Dar sentença, sentenciar.  
 3.  Supor, imaginar, conjeturar.   
 4.  Formar opinião sobre; avaliar. 
 
 Como o padrão de fé e conduta de todo cristão é a Palavra de Deus, inicialmente citamos duas referências como base para 
nossa abordagem (Mateus 7:1-4 e João 7:24 – Releiam por favor) e parece que as duas se contradizem. Em Mateus 2:1-4 somos 
exortados a não julgar; já em João 7:24 a Palavra nos orienta a praticar o julgamento. Conseqüentemente algumas questões vêm à 
nossa cabeça: 
1 – Haveria algum significado diferente para o termo julgar em diversas passagens da Bíblia segundo o seu contexto? 
2 – Será que Deus nos deu autoridade para julgar pessoas? 
3 – Não seríamos muito críticos se ficarmos julgando todas as coisas que vemos? 
 
 Perguntas como essas serão respondidas segundo o que para nós, dos Defensores do Evangelho, é mais importante! Orando 
com santidade e discernindo dentro da Palavra de Deus, com amor ao próximo, nunca abrindo mão da Sã doutrina, da exegese, de 
princípios de Hermenêutica e deixando o texto falar o que ele realmente diz, nunca atribuindo ao texto o que achamos que ele deveria 
dizer. Assim ficamos tranqüilos em relação ao conteúdo desta abordagem, todos concordam? 
 

O verbo Julgar e suas variações 
 
 Fizemos um estudo sobre as variações do verbo “Julgar” e vemos que ele aparece 139 vezes na Bíblia. Sendo: 
 

Julgo 8 aparições 
Julgos 0 aparições 
Julga 20 aparições 
Julgas 7 aparições 
Julgar 29 aparições 
Julgue 14 aparições 

Julgues 0 aparições 
Juiz 40 aparições 
Julgueis 4 aparições 
Julgai 7 aparições 
Julgais 6 aparições 
Julgamento 4 aparições 



 

 

 

 

 

 Iremos agora classificar essas aparições em grupos e determinar o sentido de cada um desses grupos dentro de seus contex-
tos para a partir daí, entender o real significado de cada uma. 
 
 

Tipos de julgamentos 
  

O grande problema é que as pessoas confundem algumas interpretações do termo JULGAR em relação ao seu contexto. Pa-
ra exemplificar, vamos criar algumas divisões e fundamentá-las à luz da Hermenêutica Sagrada. 
 

Um ensinamento simplesmente implícito na Escritura pode ser considerado bíblico 
quando uma comparação de passagens correlatas o apóia. 

Princípios Teológicos de Interpretação Bíblica – Regra 5 
 
 Uma vez que as divisões que iremos criar retratam diferentes sentidos para o verbo em questão “JULGAR”, iremos nos abali-
zar com o seguinte princípio: 
 

Uma palavra nunca é compreendida completamente até que se possa entendê-la como 
palavra viva, isto é, originada na alma do autor. 

Princípios Históricos de Interpretação Bíblica – Regra 1 
 
 Levando esses princípios de interpretação poderemos analisar com segurança as seguintes divisões: 

 
1 – Julgamentos feitos por Deus. 
 
Salmos 50:6 
6 E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o Juiz. (Selá) 

João 5:22 
22 E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, 

1 Pedro 4:5 
5 os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos; 

1 Coríntios 4:3-5 
3 Todavia, a mim mui pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano; nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. 
4 Porque em nada me sinto culpado; mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 
5 Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e  
manifestará os desígnios dos corações; e, então, cada um receberá de Deus o louvor. 

 
 Analisem esse versículo por favor: 
João 12:48 
48 Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último Dia. 

 A pessoa rejeitou a Palavra? Ela já tem quem a julgue (Jesus) pois a própria Palavra que pregamos julgará, infelizmente, para 
condenação. Isso só compete a Deus! 
 
Outros exemplos na mesma linha: Salmos 98:9 – Atos 23:6 - Salmos 7:11 - Salmos 94:2 - 1 Pedro 2:23 - 1 Coríntios 4:5 - 2 Timóteo 4:1 
- Juízes 11:27 - Isaías 16:5 - Miquéias 7:9 - Romanos 3:4 - João 16:11 - Romanos 3:7 - Atos dos Apóstolos 25:9 
 
 

ATENÇÃO! 
 Esse tipo de julgamento pertence única e exclusivamente a Deus. Julgar um ser humano qualquer que seja em nível de 
condenação não nos compete uma vez que somos pecadores e falhos. Ultrapassar esse limite e ousar se colocar no lugar 
ou ao nível de Deus é um absurdo lógico e teológico. 
 Esse julgamento quando praticado por homens falhos como nós mesmos é condenável perante as Escrituras, ou seja, é 
pecado! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2 – Julgamentos falhos feito por homens. 
 
Tiago 4:11 
11 Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão fala mal da lei e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas 
juiz. 

Atos dos Apóstolos 25:9-10 
10 Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado; não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. 
9 Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? 

Atos dos Apóstolos 25:20 
20 E, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. 

 
Outros exemplos na mesma linha: João 8:50 - Romanos 14:3 - 2 Coríntios 11:16 - Colossenses 2:16 
 
 

ATENÇÃO! 

 Aqui jaz a falha humana de julgar as pessoas pelos seus próprios padrões. O padrão de santidade é Jesus. Julgar desta 
maneira é totalmente condenável pelas Escrituras além de se configurar uma enorme hipocrisia a farisaísmo. Em suma; nós 
não somos nem servimos como padrão de bondade e verdade, esse padrão é encontrado apenas em Jesus. 
 

 

3 – Julgamentos como discernimento orientado por Deus. 
 
1 Coríntios 10:15 
Falo como a entendidos; julgai vós mesmos o que digo. 

Atos dos Apóstolos 4:19 
19 Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus; 

Romanos 14:5 
5 Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. 

 
Outros exemplos na mesma linha são encontrados em 1 Coríntios 7:36 - 1 Coríntios 11:13 - Hebreus 10:29 - Atos dos Apóstolos 16:15 - 
Atos dos Apóstolos 15:19 - Filipenses 1:24 - Filipenses 3:13 - 1 Samuel 24:12 
 
 

ATENÇÃO! 

Respeitando seu contexto e correlação com outros textos, nessas passagens Deus nos orienta a Julgar no sentido claro 
e legítimo de “exercício de discernimento” e não para condenação (iremos citar exemplos claros logo abaixo). Devemos res-
saltar e tomar o cuidado que até o nosso exercício do discernimento deve ser amparado pelas Escrituras. 

 

O fato é que Deus não nos impede de julgar neste sentido, 
ao contrário; Ele nos orienta a praticar o julgamento. 

 
 

Os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando amparados 
por uma ordem que os faça mandamento universal. 

Princípios de Interpretação Bíblica – Regra 5 
 
Confirme as ordens para o julgamento (exercício do discernimento) em: João 7:24, Provérbios 21:3, 1 Coríntios 5:12, 1 Corín-

tios 6:2, 1 Coríntios 6:3, 1 Coríntios 6:5, João 5:30, João 8:16 (Esses textos se encontram logo abaixo) 
 

Vamos juntos responder as perguntas iniciais? 
 
 Agora, estamos abalizados pela Palavra a responder as perguntas do início de nossa abordagem. Vamos lá? 
 
Pergunta 1 – Haveria algum significado diferente para o termo julgar em diversas passagens da Bíblia segundo o seu contex-
to? 

Resposta: Significado não! Sentido sim, de acordo com o contexto. 
O termo Julgar será sempre Julgar! Uma coisa não pode ser ela mesma e outra coisa ao mesmo tempo. Entretanto, o que de-

vemos discernir é o sentido da palavra nos mais diversos contextos bíblicos e, uma vez que falamos em contextos bíblicos, princípios 



 

 

 

 

 

de interpretação das escrituras (Hermenêutica) devem ser usados para evitar duplo sentido e distorções na essência do texto a ser 
analisado. 
 Foi justamente esses diferentes sentidos que dividimos por categoria anteriormente: 
1 – Julgamentos feitos por Deus. 
2 – Julgamentos falhos feito por homens. 
3 – Julgamentos como discernimento orientado por Deus. 
 
 
Pergunta 2 – Será que Deus nos deu autoridade para julgar pessoas? 

Resposta: Pessoas para condenação nunca, as atitudes delas perante a Bíblia sim! 
 Foi como dissemos anteriormente, é irracional um ser humano julgar o outro para condenação além de ser pecado. O que 
devemos fazer é julgar sim, porém as atitudes a luz da Bíblia e aceitar ser julgado neste sentido quando falhamos. O termo “julgar” nas 
passagens do item 3 têm o sentido de exercitarmos o discernimento, e esse exercício é ordenado por Deus. 
 
 Podemos acrescentar 2 Timóteo 3:16-17 que diz: 
2 Timóteo 3:16-17 
16 Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça, 
17 para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 
 

 Agora nós perguntamos: - Como poderemos instruir em justiça com a Palavra sem corrigir comportamentos que não passam 
pelo crivo da Sã Doutrina? Outro detalhe. Não adianta ser corrigido ou exortado por alguém e usar a velha frase: - Quem é você para 
me corrigir? Isso não cola! Devemos baixar a cabeça se estivermos biblicamente errados e buscar corrigir, pois o Evangelho foi dado 
para nós, que somos falhos, orientarmos uns aos outros e a nós mesmos. 
 
 
Um exemplo clássico e uma preocupação 

 
 Hoje, vemos nas redes sociais “evangélicas” alguns anúncios como: 
- Baladas Gospel: As pessoas passam toda a madrugada dançando como em um baile mundano e afirmam que estão louvando e 
adorando a Deus - O que nos consola é que Deus busca... os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, 
porque o Pai procura  a tais que assim o adorem (João 4:23). 
 Isso não é ganhar almas! Isso é alargar a porta para o mundo entrar na igreja. É muito cômodo se converter praticando coisas 
que imitam o mundo. A Palavra de Deus nos ensina no Evangelho de Mateus e na carta de Paulo aos Coríntios. 
Mateus 16:24 
24 Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me; 

2 Coríntios 5:17 
17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 

Grifo do autor 

 
- Arraiá Evangélico: Pessoas que se dizem crentes participando de festas pagãs de santos populares da igreja católica, com fogueiras 
tipo de São João onde as pessoas se vestem a caráter com rostos pintados, chapéu de palha e tudo; exatamente igual a idolatria do 
mundo. (Antes de colocar o mundo dentro das igrejas para segurar pessoas, busquem a origem dessas festas e tudo que gira em torno 
dela, como as fogueiras, por exemplo) 
 
- Hip-Hop Gospel: Danças mundanas com intuito de “manter” os jovens na igreja. O argumento é que é melhor na igreja do que no 
mundo. Gostaríamos de perguntar onde Jesus precisou de estratégias mundanas para ganhar almas. Estevão foi apedrejado e Paulo 
sofreu horrores por andar na contra mão do mundo! Os crentes de hoje aceitam o mundo dentro da igreja. (Busquem saber a origem do 
Hip-Hop, analisem sua essência e vejam se pode ser de Deus, ou se Ele pode vir a usar isso – Vamos ajudá-los dizendo para que 
estudem sobre Kevin Donovan - seu pseudônimo de Afrika Bambaataa) 
 
 Os idealizadores desses eventos vão sempre estar no campo da opinião pessoal pois não passam pelo crivo da Sã doutrina. 
Estamos realmente vivendo um dos piores períodos da história da igreja, nunca foi visto tanta pobreza teológica, as pessoas estão 
vivendo um Evangelho de emoção, o Evangelho que “tudo pode”, “isso não tem nada a ver”, “não é bem assim”, ainda dizem que isso é 
ministério. O grande detalhe aqui é que ao lermos as diversidades de dons espirituais em 1 Coríntios 12:1-11 não vemos nada que dê 
respaldo para essas práticas. 
 

Quando são confrontadas dizem: 
 - “Pare de JULGAR as pessoas, quem são vocês para se colocarem no lugar de Deus e condenar nossos “ministérios” e as 
pessoas que dirigem e participam deles. Tudo isso fazemos para o Senhor, e Deus tem honrado e abençoado. Não há nada de mal 
nisso”. 
 Bela estratégia do Diabo! Sabem de uma coisa: - As pessoas atribuem mais coisas ao Diabo do realmente ele é capaz de 
fazer. Saiba que o Diabo é aproveitador; ele vê uma brecha e investe nela. 



 

 

 

 

 

 Prestem bastante a atenção: 
 Alguns comodamente pensam: - Podemos inserir paganismos, heresias e mundanismos dentro da igreja tranquilamente, se 
alguém reclamar eu falo para essa pessoa não me JULGAR e aponto que ela também é falha e tudo bem, posso continuar disseminan-
do o mundo dentro da casa de Deus. O Diabo se aproveita como sempre tentou se aproveitar e difamar a casa de Deus desde a época 
da purificação do templo por Jesus em Lucas 19:45-48. 
 Como responder a clássica frase: 
- Muitas almas e muitos jovens se renderam a Jesus através do Hip-hop, das baladas, dos arraiás e etc. 
 
 Vamos responder com a seguinte afirmação: - Enquanto houver a misericórdia e a graça de Deus, esse tipo de “estratégia” 
pobre e débil nos dará a impressão que realmente estamos ganhando almas que vão produzir para o reino de Deus, pois o que vemos 
é a igreja formando crentes fracos e pobres teologicamente. 
 
 Martinho Lutero nos orienta da seguinte maneira sobre esses “ganhar almas”: 
 

“Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, 
mesmo que faça chover milagres todos os dias”. 

  
Hip-hop, baladas gospel e arraiás não é Evangelho! 

 
 “Em minha opinião, a igreja está realmente falhando com esses jovens. Em vez de fornecer a eles um bom treinamento na fé 
cristã, nós ficamos envolvidos em lhes proporcionar experiências de louvor carregadas e emoção, ficamos nos preocupando com suas 
necessidades e em entretê-los. Não é à toa que se tornam presas fáceis para um professor que racionalmente ataca a sua fé... Nossos 
jovens não estão preparados para essa guerra”.  

William Lane Craig – Em Guarda – Pág.: 21 

 
É certo que Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos faltosos. Principalmente se nessa crítica não u-

sarmos a Palavra de Deus e falamos de nós mesmos. O crente primeiramente tem que ter moral para falar, submeter-se ao justo pa-
drão de Deus, antes de pensar em examinar e influenciar a conduta de outros cristãos. 

Por outro lado, Cristo não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento e de fazermos avaliação de falhas 
teológicas quaisquer que seja.  
 

O grande problema é que o termo JULGAR está servindo de desculpa 
para a omissão do exercício da disciplina na igreja.  

 
Nós na qualidade de cristãos que buscamos estar sempre melhorando espiritualmente e como pessoa, não podemos aceitar 

isso, pois a Palavra de Deus nos dá respaldo para discernir. 
 

Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. 
João 7:24 

 

Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao SENHOR do que oferecer-lhe sacrifício. 
Provérbios 21:3 

 

Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? 
1 Coríntios 5:12 

 

Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? 
Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? 

1 Coríntios 6:2 
 

Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais às coisas pertencentes a esta vida? 
1 Coríntios 6:3 

 

Para vos envergonhar o digo: Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, 
que possa julgar entre seus irmãos? 

1 Coríntios 6:5 
 
 
 



 

 

 

 

 

Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, 
porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. 

João 5:30 
 

E, se, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai, que me enviou. 
João 8:16 

 Para finalizar, gostaríamos de colocar que o argumento mais forte que usamos para defender biblicamente o JULGAMENTO 
no sentido de EXERCÍCIO DE DISCERNIMENTO é que o julgamento começa por nós, ou seja, pela igreja: 
 
 

1 Pedro 4:17 
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, 

qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? 
 

 
Somente com esse versículo citado no contexto que ele se encontra já acaba com esse negócio de que nós temos que aceitar 

de tudo dentro da igreja para manter o povo e segurar jovens. 
 

Dica: 
 Ao usar os textos bíblicos com o verbo “julgar” para reclamar de alguém que te exortou, faça o seguinte: 
 
- Classifique a palavra Julgar no texto e veja se é julgamento para condenação ou exercício do discernimento. 
- Analisem a palavra julgar no contexto geral da passagem. 
- Preste a atenção em que está falando e para quem é direcionado o texto. 
- Não use versículos isolados nem fora de contextos, é bom que se leia o que vem antes e depois do versículo que você escolheu. 
- Para usar o texto como doutrina busque passagens correlatas que apóiem sua conclusão. 
 
Pergunta 3 – Não seríamos muito críticos se ficarmos julgando todas as coisas que vemos? 

Resposta: Não se o nosso foco for ganhar almas e contribuir para o reino de Deus. 
 
 Não temos que sair por aí corrigindo todo mundo uma vez que também falhamos e precisamos de correção. Não há necessi-
dade de ficar procurando defeitos em ninguém. O foco principal de um cristão é ganhar almas para Jesus e isso é fato! Por outro lado 
temos responsabilidades como cristãos. Há heresias e erros doutrinários que são muito aparentes e corrompem as pessoas e princi-
palmente os novos convertidos. Neste caso temos a responsabilidade de praticar tudo aquilo que foi aprendido nesta abordagem, que é 
exercer o nosso direito e, ao mesmo tempo nosso dever de julgar conforme aprendemos, se tais ações passam ou não prelo crivo da 
Sã Doutrina. 
 Tão importante quando ganhar almas para Jesus é mantê-las sadias na presença de Deus e para tanto precisamos prezar 
pela doutrina que deve ser fundamentada unicamente na Palavra. Pois... 
 
 

Era posição dos reformadores que não é a igreja que determina o que as 
Escrituras ensinam; pelo contrário, são as Escrituras que 

determinam o que a igreja deve ensinar. 
 
 
O SENHOR te abençoe e te guarde; 
O SENHOR faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; 
O SENHOR sobre ti levante o seu rosto se te dê a paz. 
Números 6:24-26 

 
 

Com nossas orações por um mundo que 
defenda  sua fé racionalmente... 

 
 

Defensores do Evangelho 
Juiz de Fora – Minas 
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