
Aula 8



O REINO DE DEUS E A JUSTIÇA

Como obter a justiça?

O reino de Deus está perto de vós

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



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. 



Como obter a justiça?

2. Submetendo todos os reinos ao 
Reino de Deus



Como obter a justiça?

3. Ligando o interruptor



Romanos e o Evangelho



Rm 1:16,17  O evangelho de Cristo, (…) é o poder 
de Deus para salvação de todo aquele que crê, (…)
Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus,
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como 
está escrito: "O justo viverá pela fé". 



O tema da carta aos Romanos

Já no início da carta aos Romanos Paulo deixa claro que justiça é 
elemento essencial da mensagem que ele tem a transmitir, declarando 
que o evangelho conta uma grande história: a história (revelação) da 
justiça de Deus.



Rom 5:1-11 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor 
Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos 
firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação 
produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança. 
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por 
meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. 
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. 
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; pelo homem bom talvez alguém tenha 
coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor 
quando ainda éramos pecadores. 
Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de 
Deus por meio dele! 
Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu 
Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida! 
Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus 
Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. 



Nos capítulos 1 a 3, somos apresentados ao 
“problema”  que o Evangelho se propõe a 

resolver:  o ser humano colocado debaixo da 
espiral da injustiça.



Pensamentos 
inúteis/Disposição 
mental reprovável

Coração 
obscurecido

Idolatria

Impureza sexual

Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça...



Nos capítulos  4 a 8 ,  somos apresentados à 
“solução”  de Deus para a espiral da injustiça.

Verificamos que o Evangelho traz Boas Novas de 
Salvação  para serem aplicados em todos os 3 
estágios do plano da  redenção que Deus quer 

promover no Universo e nas nossas vidas.



Rm 1:16,17  O evangelho de Cristo, (…) é o poder 
de Deus para salvação de todo aquele que crê, 
primeiro do judeu e também do grego.
Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, 



Evangelho – poder de Deus







Salvação é:

Dívida

Caráter

Destino

Perdão

Semelhança com 
Deus

Viver para sempre 
na presença de Deus

Transmissão da  Vida (= Benção)



A fonte do poder para salvação (1)



Salvação é:

Dívida Perdão

Transmissão da  Vida (= Benção)



Evangelho – poder de Deus



Dádiva da justiça (perdão):  Salva-nos 
da ira /Reconcilia-nos

Justificação Através da  Imputação



- A justiça de Cristo é um dom escatológico, bênção do 
Reino futuro que está à nossa disposição aqui e agora.

Rom_4:24  mas também para nós, a quem Deus 
creditará justiça, para nós, que cremos naquele que 
ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senho



Rm 3:25,26  Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a 
fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, 
havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos;  mas, no 
presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador 
daquele que tem fé em Jesus.



Dádiva da justiça (perdão):  Salva-nos da ira /Reconcilia-nos

Justificação Através da  Imputação
.

Efeito:
- Salvos da ira
- Reconciliados



Rom 5:4-7

De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. 
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 
pecadores. 
Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de 
Deus por meio dele! 
Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu 
Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida! 
Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus 
Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. 



Rom 6:1-5 Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça 
aumente? 
De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como podemos 
continuar vivendo nele? 
Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos 
batizados em sua morte? 
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo(…)
Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o 
seremos também na semelhança da sua ressurreição. 
Rom 6:6  Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para 
que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado; 
pois quem morreu, foi justificado do pecado. 



Era Atual Era futura

Hb 6:5  e provaram a boa palavra de Deus 

e os poderes da era que há de vir

Salvação
Recursos para fugir da 
corrupção que há no 

mundo... Glória de Deus
Justiça

Justificação



O Reino de Deus  é a ação redentora presente da parte de 
Deus. O Reino futuro invadiu a presente ordem para trazer 
aos seres humanos as bênçãos do século futuro.
Os homens não precisam mais esperar pela consumação 
escatológica para experimentar o Reino de Deus; na pessoa 
e na missão de Jesus ele tornou-se uma realidade 
presente. 



A doutrina da justificação significa que Deus 
pronunciou o veredicto escatológico da absolvição 
sobre o homem de fé no presente, antecipando-se ao 
juízo final. 
A justiça resultante não mais considera o pecado de 
um homem como algo a ser computado contra ele

Deus estava em Cristo, 

reconciliando consigo o mundo, 

não levando em conta os 

pecados dos homens  2 Co 5:19



O homem justo não é visto “como se fosse justo”; mas é realmente 
justo, pois foi absolvido do pecado pelo veredicto de Deus.

Deus  cobrou de Jesus a penalidade pelos pecados daquele que é 
justificado. Deus não cobrará duas vezes a mesma penalidade.

Assim, o homem “Em Cristo”  é realmente justo, não no sentido 
ético (da prática de boas obras), mas no sentido forense, que é  
base para a mudança no seu relacionamento com Deus.



Ser 
humano

Deus

Em Cristo

Transmissão da  Vida (= Benção)



Justificação, portanto, não é uma qualidade ética, 
como também não é algo que possa experimentado 
subjetivamente. É uma justiça que é possuída pela 

virtude do veredicto favorável do tribunal divino, 
diante do qual ele é responsável. 

Quando toda a evidência  foi mostrada e o  caso foi 
decidido, o Deus do universo, que é tanto legislador 

como justo juiz, pronuncia o veredicto de 
absolvição. 

Portanto, á vista de Deus, o indivíduo não é mais 
um pecador , mas um homem  justo.  



Condenação/Afastamento de Deus

Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo 
morreu em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores. 
Como agora fomos justificados por seu 

sangue, muito mais ainda seremos salvos da 
ira de Deus por meio dele!  Rm 5:8,9

Justificação



Evangelho – poder de Deus

Justificação



A fonte do poder para salvação (2)



Salvação é:

Dívida

Caráter

Perdão

Semelhança com 
Deus

Transmissão da  Vida (= Benção)



Ser 
humano

Deus

Ser 
humano

Restante 
do mundo 

criado

Transmissão da  Vida (= Benção)

 Alma 

 Alma 

Coração

Corpo

Alma

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Submissão

Vida 
(Caráter) de 
Cristo



Dádiva da Justiça (semelhança com Deus): torna-nos participantes das 
virtudes de Cristo

Santificação - Assimilação Através da  Infusão
- participantes da vida de Cristo (através da ressurreição)
- pelo poder  do Espírito
- cumprimos a Lei

Efeitos:
- Resgatados para o propósito de Deus:  participar do culto;  

viver como oferta agradável a Deus; santificado pelo Espírito; 
propagando o amor divino; preparando-nos para a vida celestial



1Co_1:30  É, porém, por iniciativa dele que vocês 
estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de 
Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, 

Vida de Jesus Cristo

A Vida de Jesus Cristo é injetada no 
cristão (pensamentos, motivações, 

emoções, inclinações, etc)



Rom 5:1-9-10
Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos 
salvos da ira de Deus por meio dele! 
Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a 
morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos 

salvos por sua vida! 

Rom 6:1-4 Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça 
aumente? 
De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como podemos 
continuar vivendo nele? 
Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, 
fomos batizados em sua morte? 
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de 
que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, 

também nós vivamos uma vida nova. 



Rom 6:1-5 Que diremos então? Continuaremos pecando para que a 
graça aumente? 
De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como 
podemos continuar vivendo nele? 
Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo 
Jesus, fomos batizados em sua morte? 
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim 
de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória 
do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 
Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, 
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 



A singularidade do cristianismo não é seu alto nível 
ético;  o cristianismo é único porque ele promete que 

o próprio Cristo passa a habitar no cristão – é na 
relação com uma pessoa (Cristo) que a vida divina 

dissemina-se para todas as dimensões da vida de um 
cristão.

Vida de Jesus Cristo



A singularidade do cristianismo não é seu alto nível 
ético;  o cristianismo é único porque ele promete que 

o próprio Cristo passa a habitar no cristão – é na 
relação com uma pessoa (Cristo) que a vida divina 

dissemina-se para todas as dimensões da vida de um 
cristão.

Vida de Jesus Cristo



Evangelho – poder de Deus

Justificação

Vida de 
Cristo



O sistema de transmissão



O homem precisa de uma renovação interior, que o 
capacite a cumprir os ensinamentos de Jesus.

Quando um homem é restaurado à comunhão com 
Deus, torna-se filho de Deus e recebe um novo 
poder, o poder do Reino de Deus. É pelo poder do 
Reino de Deus que a justiça do Reino é passível de 
ser alcançada.



Ser 
humano

Deus

Ser 
humano

Restante 
do mundo 

criado

Transmissão da  Vida (= Benção)

 Alma 

 Alma 

Coração

Corpo

Alma

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Submissão

Vida 
(Caráter) de 
Cristo

Novo

Coração



A lei do Espírito de Vida
Em Cristo Jesus

Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por 
causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa 
da justiça. 



Ser 
humano

Deus

Ser 
humano

Restante 
do mundo 

criado

Transmissão da  Vida (= Benção)

 Alma 

 Alma 

Coração

Corpo

Alma

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Submissão

Vida 
(Caráter) de 
Cristo

Novo

Coração

Lei do 
Espírito de 
Vida



Rom 8:1-6,10 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em 
Cristo Jesus, 
porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do 
pecado e da morte. 
Porque, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, 
Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como 
oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, 
a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, 
que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas 
quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito 
deseja. 
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; 
Rom 8:10  Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do 
pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. 



Capítulo 8 – Paulo complementa sua explicação sobre  o processo de 
vencermos a injustiça latente em nós, ressaltando a importância de 
aprendermos a conviver com o Espírito Santo de Deus que, junto com o 
Pai e com o Filho, trabalha para produzir  santidade e justiça em nós. 

Este contato com o Espírito Santo acontece no mais íntimo de nosso ser 
(espírito) e propaga-se para todas as dimensões  de nossa vida 
psicológica e física.

Tudo isto, para produzir justiça , conforme  Rm 8:10: 
Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, 

mas o espírito está vivo por causa da justiça. 



Para aderirmos e permanecermos na justiça de Cristo, precisamos da 
intervenção do Espírito Santo, conforme prenunciado pelo próprio Jesus:

Jo 16:8-11  Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do 
juízo. Do pecado, porque os homens não crêem em mim; da justiça, porque 
vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe 
deste mundo já está condenado. 



- O interruptor



Ser 
humano

Deus

Ser 
humano

Restante 
do mundo 

criado

Transmissão da  Vida (= Benção)

 Alma 

 Alma 

Coração

Corpo

Alma

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Pensamentos

Propósitos

Vontade

Submissão

Vida 
(Caráter) de 
Cristo

Novo

Coração

Lei do 
Espírito de 
Vida



A fé no Reino (incitada pela proclamação de Jesus) é 
também a atitude particular que liberta a disposição e o 
poder para obedecer aos novos mandamentos do Reino. 
O poder torna-se disponível à pessoa que crê no Reino. 
A justiça do Reino só pode ser experimentada pelo 
indivíduo que se submeteu ao reinado de Deus  
manifestado em Jesus,  o que permite que ele 
experimente os poderes do Reino de Deus.



“Fé é a arte de continuar a admitir as coisas que a razão já 
aprovou, apesar das mudanças de ânimo” (C.S.Lewis)

“Fé é posicionar-se perante a verdade” (W. Pannenberg)

Seguindo os passos de Abraão
Rom 4:17,18,22  Ele (Abraão) é nosso pai aos olhos de Deus, em quem 
creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não 
existem, como se existissem. 
Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai 
de muitas nações, como foi dito a seu respeito: "Assim será a sua 
descendência". 
Em conseqüência, "isso lhe foi também creditado como justiça".



A fé no Reino (incitada pela proclamação de Jesus) é 
também a atitude particular que liberta a disposição e o 
poder para obedecer aos novos mandamentos do Reino. 
O poder torna-se disponível à pessoa que crê no Reino. 
A justiça do Reino só pode ser experimentada pelo 
indivíduo que se submeteu ao reinado de Deus  
manifestado em Jesus,  o que permite que ele 
experimente os poderes do Reino de Deus. (Dallas 
Willard)



Rom 6:6  Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o 

corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado; 

Rom 6:9  Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode 

morrer outra vez: a morte não tem mais domínio sobre ele. 

Rom 6:11  Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para 

Deus em Cristo Jesus. 

Rom 6:12  Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus 

corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. 

Rom 6:13  Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como 

instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a 

vida; e ofereçam os membros dos seus corpos a ele, como instrumentos de justiça. 

Rom 6:14  Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas 
debaixo da graça. 

Rom 6:18  Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 



Rom 6:19  Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações 
humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos 
em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, 

ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à 
santidade. 
Rom 6:22  Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se 
tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o 

seu fim é a vida eterna. 



Sabendo

Considerando

Oferecendo


