
Aula 6



Justiça no Novo Testamento



Antes do silêncio de 400 anos…

Mal 4:2 Mas para vocês que 
reverenciam o meu nome, o sol da 

justiça se levantará trazendo cura em 
suas asas. E vocês sairão e saltarão 

como bezerros soltos do curral. 



O Ensino de Jesus sobre Justiça

Tudo o que estudamos nos capítulos anteriores sobre Justiça, 

com ênfase no ensino do Antigo Testamento, serve de pano de 

fundo para o entendimento do que o Novo Testamento veio a 

acrescentar sobre o tema.

Para entendermos a mente de Jesus e de Paulo, precisamos 

considerar que ambos nutriram-se do Antigo Testamento para 

elaborar os seus ensinos.

Acompanhemos primeiramente as declarações de Jesus, 

tomando como base especialmente o evangelho de Mateus, 

onde encontramos com mais freqüência a menção ao Reino 

de Deus e a justiça que o acompanha.



O Ensino de Jesus sobre Justiça

“ Em dependência e em consonância como uso do Antigo Testamento, 
“justiça” designa no Novo a integridade ético-religiosa do homem.
A norma pela qual esta integridade é aferida é a vontade de Deus. 

A declaração acima nos é importante, pois mantém o conceito de 
justiça nos escritos do Novo Testamento, dentro da mesma 
perspectiva veterotestamentária .
Assim sendo, a justiça nos evangelhos sinóticos (Mateus, Marcos e 

Lucas)é também pensada a partir dos relacionamentos entre Deus e a 
humanidade, entre a humanidade e o seu semelhante, e entre a 
humanidade e o meio em que habita: 
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O Ensino de Jesus sobre Justiça

“em um ser humano, a justiça determina uma relação para 
com Deus e também as relações para com os outros seres 
humanos” . Esta concepção integral de justiça é clarificada, 
quando atentamos para os discursos de Jesus acerca da vinda 
iminente do Reino de Deus e de sua conseqüente instauração 
da justiça, bem como, na conclamação do povo ao 
arrependimento: “Depois de João ter sido preso, foi Jesus 
para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o 
tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo; 
arrependei-vos e crede no evangelho” (Mc 1:14-15).



O Ensino de Jesus sobre Justiça

A atuação de Jesus não se deteve à proclamação 
do perdão de pecados, foi mais além, libertou da 
enfermidade e dos relacionamentos errados.



O Ensino de Jesus sobre Justiça

O adjetivo dikaios (justo, reto), nos evangelhos, é empregado tanto para 

Cristo como para João Batista. No relato de Mateus, a justiça é parte central 
da mensagem, onde até mesmo a obra de João Batista é descrita nestes 
termos . 

Mt 21:32  Porque João veio para lhes mostrar o caminho 

da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e 

as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, 
vocês não se arrependeram nem creram nele"



O Ensino de Jesus sobre Justiça

O ministério de Jesus e a continuidade 
com a Lei e os profetas



O Ensino de Jesus sobre Justiça

Herodes
Mestres da lei, 
escribas e fariseus

Israel infiel



O Ensino de Jesus sobre Justiça

A essência do modelo desenvolvido pelos profetas

, isto é, não apenas denunciaram a condição de 
pecadores, chamando-os ao arrependimento, como 
também denunciaram e combateram as estruturas de 
opressão social. 

As controvérsias narradas entre Jesus e seus oponentes 
são revestidas deste duplo viés: 



O Ensino de Jesus sobre Justiça

Jesus  não apenas os expunha à vergonha de 
sua própria condição de alheios ao Pai, 
como também combatia os mecanismos de 
opressão que os fariseus impunham ao povo 
judeu através de suas interpretações legalistas 
dos escritos sagrados.” 



O Ensino de Jesus sobre Justiça

Lc 4:14-21  Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda 
aquela região se espalhou a sua fama. 
Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. 
Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na 
sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. 
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde 
está escrito: 
"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar 
boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos 
e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos 
e proclamar o ano da graça do Senhor". 
Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na 
sinagoga todos tinham os olhos fitos nele; 
e ele começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu a Escritura que vocês 
acabaram de ouvir". 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

No Sermão do Monte (Mateus 5 a 8), Jesus trata de 
diversas questões ligadas à vida no Reino de Deus. Uma 
das verdades que transparecem no ensino do Senhor é que 
a “essência benévola do Reino” é a justiça (Dallas Willard).

Jesus demonstra como a justiça pode ser praticada em 
diversas áreas da vida cotidiana.



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

- Justiça é o eixo principal sobre o qual 

gravita toda a mensagem do Sermão do 

Monte. 
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O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Trecho do Sermão do Monte que 

mencionam justiça



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 5:3-10 "Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos 
céus. 
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. 
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. 
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. 
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. 
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o Reino dos 
céus. 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 5:17-20  "Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim abolir, 
mas cumprir. 
Digo-lhes a verdade: Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma 
desaparecerá da Lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. 
Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos 
menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no Reino 
dos céus; mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será 
chamado grande no Reino dos céus. 
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e 
mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus". 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA
Mat 6:1-2 "Tenham o cuidado de não praticar suas ‘obras de justiça’ diante dos 
outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma 
recompensa do Pai celestial. 
Mat 6:2  "Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, 
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados 
pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. 
Mat 6:6  Mas quando você orar, ….
Mat 6:17  Ao jejuar, ….



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 6:19  "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a 
ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. 
Mat 6:20,21  Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a 
ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. 
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Mat 6:33,34  Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e 
todas essas coisas lhes serão acrescentadas. 
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará 
consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal". 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 7:1,2 "Não julguem, para que vocês não sejam julgados. 
Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados; e a medida que 
usarem, também será usada para medir vocês. 

Mat 7:21-23  "Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino 
dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 
Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu 
nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos 
milagres? ’ 
Então eu lhes direi claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, 
que praticam o mal! ’ " 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Qual  o resumo do Sermão do Monte?



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

O ensino do sermão do Monte pode ser resumido ao respondermos à 

seguinte questão:

Qual a essência do caráter da pessoa tem a vida divina?

Resposta : A justiça do reino de Deus Mt 5:21-48
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O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Justiça =  Nada fazer de errado; Não transgredir a Lei



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Nas palavras de Dallas Willard (livro Conspiração Divina):

“As pessoas genuinamente boas são aquelas que, no âmago do seu

entendimento e da sua motivação, estão comprometidas com a promoção do

bem de todos aqueles com que travam relações – incluindo, é claro, Deus e

elas mesmas.

Nisso elas conseguiram, com o auxílio de Deus, exceder a justiça que

meramente se entenda como “nada fazer de errado” – exceder a bondade dos

escribas e fariseus –e, portanto, agem fundadas na íntima união de sua mente

e coração com os “céus”.”



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Justiça =  Nada fazer de errado; Não transgredir a Lei

Justiça =  O que me cabe para promover o bem de todas as  as minhas 

relações?



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

No texto de Mt 5:21-48, Jesus ilustra o ensino sobre a 
justiça, mostrando como ela se aplica em diversas áreas de 

nossas experiência cotidiana  diante de:



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 5:21-22   Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não matarás; mas qualquer que matar será réu de 
juízo. ameaças/inimizades

Diante de:

Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, 
se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e 
qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu 
do Sinédrio; e qualquer que lhe chamar de louco 
será réu do fogo do inferno



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 5:27,28 Ouvistes que foi dito aos antigos: Não 
cometerás adultério. 

Tentações sexuais

Diante de:

Eu porém, vos digo que qualquer que 
atentar numa mulher para a cobiçar já em 
seu coração cometeu adultério com ela. 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mt 5:31-32Também foi dito: Qualquer que deixar 
sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Rompimento de 

laços conjugais

Diante de:

Eu, porém, vos digo que qualquer que 
repudiar sua mulher, a não ser por causa de 
prostituição, faz que ela cometa adultério; e 
qualquer que casar com a repudiada 
comete adultério. 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 5:33-36 Outrossim, ouvistes que foi dito aos 
antigos: Não perjurarás, mas cumprirás teus 
juramentos ao Senhor. Manipulação verbal

Diante de:

Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, 
jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem 
pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por 
Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei, nem 
jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar 
um cabelo branco ou preto. 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 5:38-41   Ouvistes que foi dito: Olho por olho e 
dente por dente. 

Pessoas que 
provocam o mal

Diante de:

Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, 
se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe 
também a outra; e ao que quiser pleitear contigo 
e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa; 
e, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, 
vai com ele duas. 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 5:43,44 Ouvistes que foi dito: Amarás o teu 
próximo e aborrecerás o teu inimigo. 

dos inimigos

Diante de:

Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, 
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos 
que vos odeiam e orai pelos que vos 
maltratam e vos perseguem, 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

- Observe que a justiça tradicional (dos escribas e fariseus) desconsiderava o 
aspecto relacional, detendo-se a aspectos legais e, na maior parte das 
vezes, exteriores.  Esta foi a grande falha no sistema de justiça legalista 
denunciada por Jesus.

Mt 23:23  "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o 
dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado 
(desprezam) os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e 
a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas.



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

- É através da prática da justiça do Reino de 
Deus  que os discípulos de Jesus cumprirão o 
seu papel de sal e de luz no mundo (Mt 5:13-
16), o que derrotará o mal e glorificará o nome 
de Deus.
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Ser 
humano

Deus

No sermão do Monte Jesus trata de todas as dimensões da justiça:

Relações justas com Deus

 Ajuntar tesouros para o 

Reino de Deus; Nâo dar 

lugar à idolatria   Mt 

6:21,24



Ser 
humano

Deus

No sermão do Monte Jesus trata de todas as dimensões da justiça:

- Relações justas para consigo mesmo
Cuidar dos Olhos   Mt  6:22-23
Cuidar da Mente: Não andar ansioso  
Mt  6:25-32
Dizer não ao exibicionismo// Cultivar 
a vida em secreto   Mt 6:1-14
Guardar-se das más influências  Mt 
7:15



Ser 
humano

No sermão do Monte Jesus trata de todas as dimensões da justiça:

- Relações justas para com o próximo
Não exercer o papel de juiz sobre o 
próximo  Mt 7:1-5
Aprender a pedir  Mt 7:7
Tratar o outro da maneira como você 
gostaria de ser tratado  Mt 7:12
Não retribuir mal com mal/Amar o 
inimigo   Mt 5:38-48
Respeitar  a vida do próximo, laços 
conjugais, reputação do prõximo  Mt  
5:21-37

Ser 
humano



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

O reino de Deus está perto de vós



Aplicação:  Diante de 
ameaças/inimizades



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat 5:21-22   Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não matarás; mas qualquer que matar será réu de 
juízo. ameaças/inimizades

Diante de:

Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, 
se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e 
qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu 
do Sinédrio; e qualquer que lhe chamar de louco 
será réu do fogo do inferno



No reino de Deus  a ira injustificada e a 
zombaria são tão más quanto o homicídio ao 
qual podem facilmente conduzir



Nível legal
Mat 5:21-22   Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não matarás; mas qualquer que matar será réu de 
juízo. 

Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, 
se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e 
qualquer que chamar a seu irmão de raca (cabeça 
oca) será réu do Sinédrio; e qualquer que lhe 
chamar de louco (ímpio) será réu do fogo do 
inferno

Nível relacional

No reino de Deus  a ira injustificada e a zombaria são tão más quanto o 
homicídio



Mat 5:21-22   Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não matarás; mas qualquer que matar será réu de 
juízo. 

Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, 
se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo,
e qualquer que chamar a seu irmão de raca 

(cabeça oca) será réu do Sinédrio;
e qualquer que lhe chamar de louco (ímpio) será 

réu do fogo do inferno

No reino de Deus  a ira injustificada e a zombaria são tão más quanto o 
homicídio

(cólera sem motivos 
do reino de Deus

(ofensa

(negar a posição moral de 
um homem diante de 
Deus



Dar a outra pessoa um motivo justo para nos 
acusar é algo tão sério que resolver esta 
situação é mais importante do que a adoração 
e o culto (v.23)



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Justiça =  O que me cabe para promover o bem de todas as  as minhas 

relações?



Tarefa:  Aplique os princípios para 
alinhamento no Reino de Deus nas 
outras áreas da vida abordadas por 

Jesus em Mateus 5:21-48


