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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica semana para 

você e todos os seus. Quase a totalidade das Nações têm uma lei máxima, a 
que chamamos de Constituição. O Brasil não é exceção. Temos uma Carta 
Magna elaborada por um Poder Constituinte e vigente desde o ano de 1988. É 
nessa lei máxima que encontramos, no seu artigo 133, a expressão: “O 
advogado é indispensável à administração da justiça”.  

  
Você tem um advogado? Já precisou de serviços jurídicos para 

sair em defesa de um direito seu violado? Bom, espero que não! Digo isto 
porque, certamente, se você precisou fazer uso do Poder Judiciário para 
“resolver” um problema, pode observar uma máquina extremamente 
dispendiosa, lenta e ineficaz. 

  
Perante nós e Deus, temos um Advogado, mas, ainda bem, que 

em nada se parece com o que observamos no plano terreno. É sobre esse 
tema que vamos compartilhar um escrito da UMBET (www.umbet.org.br):  

  

ADVOGADO DA JUSTIÇA   
  
Você já tem um advogado?  
  
“Sem advogado não há justiça”. Aquela frase fez eco dentro da 

minha mente e considerei a justiça, a injustiça e o tribunal humano.  
  
O promotor é aquele representante de ministério público, 

encarregado da acusação nos processos criminais, mas o advogado é quem se 
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encarrega da defesa do acusado. Para que a justiça se estabeleça é necessária 
uma avaliação pelos menos de dois aspectos de atitudes, pessoas ou 
situações.  

  
Frequentemente acreditamos nas aparências, até que alguém 

vem e expõe outros aspectos importantes do fato a ser julgado (Provérbios 
18:17).  

  
Aí fiquei alegre, sabe por quê? Nem a justiça divina é completa 

sem um advogado. Deus, em Sua palavra nos diz que temos um Advogado 
diante de Deus Pai (I João 2:1). Você já avaliou a importância de Jesus como o 
Seu advogado diante de Deus?  

  
Admitir ser pecador é confessar as afrontas e desaforos feitos ao 

amor, a justiça e santidade de Deus. Profundas acusações pesam contra nós. 
Se isso não fosse suficiente, ainda temos um acusador diante do Pai. 
(Apocalipse 12:10).  

 
A maior distinção entre os pecadores está na pessoa de Cristo 

Jesus. Há os que tem recebido a Jesus como seu Advogado diante da justiça 
divina e há aqueles que rejeitam este Advogado confiando nos próprios 
esquemas.  

  
Todo filho de Deus experimenta esta maravilhosa notícia divina: 

“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; mas, se 
alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo” (I 
João 2:1). Você tem advogado?  

  
Fonte: www.umbet.org.br  
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