
Aula 7



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?

Sentido 
legalista

Sentido 
relacional



No sermão do monte, Jesus ensina 
como é a justiça do Reino de Deus 
aplicada em diversas áres da vida



Aplicação na área das tentações 
sexuais



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. 

Nível legal
Mundo exterior

Nível relacional
Mundo interior



Ser 
humano

Deus

Ser 
humano

Restante 
do mundo 

criado

Demandas

DemandasDemandas

Demandas

Transmissão da  Vida (= Benção)

A justiça do Reino de Deus 
levam em conta todas as 
relações envolvidas e as 
consequencias das 
tentações sexuais nestas 
relações



A justiça do Reino dos céus leva em conta o 
encadeamento que existe entre as ações (não 

matarás) e uma série de experiências que 
acontecem no mundo interior que estão ligadas 

a injustiça. O assassino, ensina Jesus, tem seu 
nascedouro na ira fomentada  por um espírito 

de vingança descontrolado, sendo que tal ira só 
por si  é uma quebra do sexto mandamento



Semelhantemente, o adultério não é senão a expressão 
final de pensamentos cobiçosos cultivados na imaginação 

e alimentados pela contemplação ilícita do objeto de 
desejo, de modo que os olhos e a cobiça da carne não 

podem ser dissociados.
Assim, do ponto de vista da pergunta essencial ligada à 

justiça (qual o bem que cabe nesta situação para 
promover vida?), a injustiça começa bem antes do 

adultério físico.



Deut 5:21  Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa 
do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem 
o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. 

Tg  4:1-3 De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De 
onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? 
Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; viveis a 
lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis; 
pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos 
prazeres. 
Tg  4:6  Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, 
mas dá graça aos humildes. 



1Jo 2:15,16  Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se 
alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele; 
porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas 
procede do mundo. 



Ser 
humano

Deus

Ser 
humano

Restante 
do mundo 

criado

Injustiça = Idolatria

Injustiça= 
Traição 
conjugal

Injustiça = Negação da identidade

Transmissão da  Vida (= Benção)

Diante das tentações sexuais, 
dar lugar à cobiça é acatar a 
injustiça nos diversos níveis de 
relacionamento, conforme 
mostrado nesta figura



A pergunta principal: Qual a parte que me 
cabe para que os relacionamentos sejam 

permeados de vida?



Mat 5:29,30  Se o teu olho direito te faz 
tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te 
convém que se perca um dos teus membros, e 
não seja todo o teu corpo lançado no inferno. 
E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e 
lança-a de ti; pois te convém que se perca um 
dos teus membros, e não vá todo o teu corpo 
para o inferno. 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Como obter a justiça?



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

O reino de Deus está perto de vós



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA (Evangelho 
de Mateus - “Reino” de Deus ocorre 55 vezes)

Mat_3:2  João Batista dizia: "Arrependam-se, 
porque o Reino dos céus está próximo (perto, ao 
alcance da mão)". 

Mat_4:17  Daí em diante Jesus começou a pregar: 
"Arrependam-se, pois o Reino dos céus está 
próximo". 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Mat_10:7  Por onde forem, preguem 
esta mensagem: ‘O Reino dos céus está 
próximo’. 

Mat_12:28  Mas se é pelo Espírito de 
Deus que eu expulso demônios, então 
chegou a vocês o Reino de Deus. 



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Luc 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". (Isaías 61:1,2)
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". 



Como obter a justiça?

1. Alinhando-me com o Reino de Deus



Mat 6:33  Mas buscai primeiro o Reino 
de Deus, e a sua justiça, e todas essas 
coisas vos serão acrescentadas. 



-O que eram as  “boas novas”?

O próprio Jesus disponível trazendo o reino de Deus

Antes de Jesus: o  reino e o governo de Deus  pelas leis e profetas;

Com a vinda de Jesus:
Entender que Jesus estava agindo com Deus, e Deus com ele,que o 
reino de Deus efetivamente se fazia presente por meio dele.

-Um  convite para fundamentar a vida no governo de Deus que 
estava próximo...



Aliança

Hesed Emeth

Shalom Tzedaqah

Meta-história

Histórias

Transmissão da  Vida (= Benção)

8 etapas 



Aliança

Amor leal Fidelidade

Paz Justiça

Salvação
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1.Deus trabalhando

2. Relacionamento

3. Convite

4. Deus fala

5. Crise de 

confiança

6. Ajustes

7. Obediência
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1.Deus trabalhando

2. Relacionamento

3. Convite

4. Deus fala

5. Crise de 

confiança

6. Ajustes

7. Obediência

8. Ação de Graças

Amor leal

Amor leal

Fidelidade

Fidelidade

Justiça

Justiça

Paz
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Isto é algo novo?

- O exemplo de Abraão, Moisés, Davi , Elias - pessoas cujas vidas 
estavam entrelaçadas com as ações de Deus. 

- Nos Salmos encontramos o mesmo ensino: Aquele que com 
confiança se entregassse nas mãos dele, estava de fato nas mãos 
de Deus, vivia no Seu Reino.



Como obter a justiça?

O que impede a interação criativa 
(alinhamento) com o Reino de Deus?



A disputa com “outros reinos”



Como obter a justiça?

2. Submetendo todos os Reinos ao 
Reino de Deus



- Mas outros reinos permanecem

- Outros “reinos” também estão próximos. 

- Essa é a condição humana. 



Deus

 Alma 

 Alma 

Coração

Corpo

Alma

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Reino de 
Deus



Ser 
humano

Deus

Ser 
humano

Restante 
do mundo 

criado

Transmissão da  Vida (= Benção)
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- Mas outros reinos permanecem

. Há certamente aqui um reino das trevas, e, também os reinos 
de muitas pessoas que ainda “tentam dar o seu espetáculo 
particular”. Tudo isso Deus ainda permite.
-A falta de unidade humana no amor inteligente sob o domínio 
de Deus não apenas nos deixa à mercê de catástrofes 
fabricadas pelo homem, como guerras, fome e opressão, mas 
também impede que consigamos controlar muitos dos  
chamados males naturais, como a doença, a escassez e as 
catástrofes ligadas às intempéries. 



- Mas outros reinos permanecem

O reino de Deus vai gradualmente ocupando o espaço onde 
“outros reinos” estão presentes na vida do discípulo de Cristo, 
dando-lhes tempo e espaço para crescer. 

- O que é requerido de nós?

- Integração do nosso governo
ao governo de Deus



Mat 5:20  Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a 
dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no Reino 
dos céus. 

Mat 5:13-16  Vós sois o sal da terra; e, se o sal for insípido, com que se há de salgar? 
Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um 
monte; 
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá luz a 
todos que estão na casa. 
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 
obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. 

- 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.



Estudo de Caso



“Falhamos em permitir que 

nossos relacionamentos 

familiares sejam moldados pelo 

Evangelho. Eu creio no 

Evangelho com minha cabeça 

mas ele não torna-se operacional 

em meu coração”

Tim Keller



Rodolfo



Raiva

Violência

Depressão

Infidelidade conjugal

Escapes diversos

Comunicação pobre

Pornografia

Solidão

-Ele é um cristão muito ativo

-Ele ama Jesus Cristo.

-Ele acredita na mensagem 

do Evangelho.

-Ele gosta de compartilhar da 

sua fé com outros. 

-Ele reconhece seus 

comportamentos 

pecaminosos, mas sente-se 

preso a uma armadilha


