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A retidão é a qualidade daquilo ou daquele que é reto e é sinônimo de
integridade, justiça, ou ainda equidade. A retidão é demonstrada na nossa vida
diária, quando nós praticamos o que é justo diante de Deus, quando fazemos a
Sua vontade, enfim, quando os nossos atos agradam a Ele. A Bíblia, a Palavra de
Deus, fala da retidão e enfatiza a sua importância, mostrando que Deus espera
isso de nós, os crentes. Alguns trechos em que a Bíblia trata do assunto são:
Provérbios 2:13; Jó 27:5; Isaías 33:14-17.
Examinando esses e outros trechos em que a Bíblia fala da retidão, vemos que
essa é uma característica originada em Deus. Davi, em um de seus salmos,
mostra que Deus é reto (Salmo 25:8) e nos ensina o verdadeiro caminho. O
resultado é uma vida em retidão na presença do Senhor. Isaías 33:14 e
seguintes trata daquele que consegue viver na presença de Deus, que é reto e
mostra alguns benefícios da vida de retidão e justiça.
Quando meditamos nesse assunto à luz da palavra de Deus, vemos que aqueles
que alcançaram a retidão diante do Senhor, além dos seus atos de justiça, são
apontados como tendo um coração reto diante de Deus (Lucas 1:6). O contrário
também é mostrado na Bíblia, como, por exemplo, o homem que ofereceu
dinheiro aos apóstolos para que recebesse poder para ministrar o batismo com o
Espírito Santo. Pedro, então, o repreendeu, mostrando que o seu coração não
era reto diante de Deus (Atos 8:14-21).
Muitas pessoas já não acreditam mais na retidão como uma coisa possível, por
conta daquilo que observam no mundo em que vivemos hoje. A característica
dominante em nosso tempo é a iniqüidade, em que as pessoas agem pela
conveniência, muitas vezes são pragmáticas e desprezam as coisas justas, ou
não conseguem proceder de outra forma, alegando que a própria dinâmica do
mundo as impele a viver assim, para não serem massacradas pela vida. Embora
o mundo esteja realmente assim, a palavra de Deus nos garante que é sim,
possível viver em retidão em meio a um mundo pervertido, Deus nos ajuda
nisso. A Bíblia fala, em 2 Pedro 2:7-9, que Ló era justo e todos os dias afligia
sua alma pelo via em Sodoma, onde morava com a família. Por não ter se
contaminado em uma cidade totalmente podre, foi salvo milagrosamente pelo
poder de Deus, quando a cidade de Sodoma foi destruída. Jesus nos falou que o
tempo da Sua vinda seria como os dias de Noé, e que devemos estar
apercebidos. Logo, o Senhor virá e os justos em seu viver diário, os que
vivenciam a palavra de Deus, é que serão poupados do mal que virá sobre o
mundo (Mat. 24:37-42).
Uma pergunta sincera que algumas pessoas fazem é como alcançar a retidão na
nossa vida diária. Sabemos que Deus é reto, a fonte da retidão, logo, Ele pode
nos ensinar o caminho da retidão (Salmo 25:8). Portanto, o que precisamos é
examinar diariamente a Sua palavra, em atitude de oração, com verdadeiro
temor de Deus em nosso coração, sabendo que aprenderemos o que satisfaz a
justiça de Deus, aquilo que é reto e bom aos Seus olhos. Portanto, façamos isso:
examinemos a Palavra de Deus cada dia e Ele nos ensinará o caminho da
retidão.

