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Justiça 



É preciso, porém, que ele 

seja hospitaleiro, amigo 

do bem, sensato, justo, 

consagrado, tenha 

domínio próprio  

Introdução 

Tt 1.9 



Injustiça diante de 
Deus 

1º Nível de Justiça: 



pois mostram que as 

exigências da lei estão 

gravadas em seus corações. 

Disso dão testemunho também 

a consciência e os 

pensamentos deles, ora 

acusando-os, ora 
defendendo-os.)  

Injustiça diante de Deus 

Rm 2.15 



Vão aprender o que 

significa isto: Desejo 

misericórdia, não 

sacrifícios. Pois eu não 

vim chamar justos, 
mas pecadores.  

Injustiça diante de Deus 

Mt 9.13 



10 Como está escrito: 

Não há nenhum justo, 

nem um sequer; 11 não 

há ninguém que 

entenda, ninguém que 

busque a Deus. 

Injustiça diante de Deus 

Rm 2 



12 Todos se desviaram, 

tornaram-se juntamente 

inúteis; não há ninguém 

que faça o bem, não há 

nem um sequer. 

Injustiça diante de Deus 

Rm 2 



Justiça diante de 
Deus (b) 

1º Nível de Justiça: 



Portanto, ninguém será 

declarado justo diante 

dele baseando-se na 

obediência à lei, pois é 

mediante a lei que nos 

tornamos plenamente 

conscientes do pecado. 

    

Justiça diante de Deus 

Rm 2.20  



Mas agora se manifestou 

uma justiça que 

provém de Deus, 

independente da lei, da 

qual testemunham a Lei 

e os Profetas, 

Justiça diante de Deus 

Rm 3.21 



Tendo sido, pois, 

justificados pela fé, 

temos paz com Deus, 

por nosso Senhor 

Jesus Cristo, 

Justiça diante de Deus 

Rm 5.1 



Como agora fomos 

justificados por seu 

sangue, muito mais 

ainda seremos salvos 

da ira de Deus por meio 

dele!  

Justiça diante de Deus 

Rm 5.9  



Vida conforme o 
padrão de Deus  

2º Nível de Justiça: 



Então ouvi o anjo que tem 

autoridade sobre as 

águas dizer: Tu és justo, 

tu, o Santo, que és e que 

eras, porque julgaste 

estas coisas;  

Vida conforme o padrão de Deus 

Ap 16.5 



Esta é a história da família 

de Noé: Noé era homem 

justo, íntegro entre o 

povo da sua época; ele 

andava com Deus.    

Vida conforme o padrão de Deus 

Gn 6.9 



Havia em Jerusalém um 

homem chamado Simeão, 

que era justo e piedoso, e 

que esperava a consolação 

de Israel; e o Espírito Santo 

estava sobre ele.  

Vida conforme o padrão de Deus 

Lc 2.25  



Pois os meus 

olhos já viram 

a tua salvação,

        

Vida conforme o padrão de Deus 

Lc 2.30 



Vivam entre os pagãos de 

maneira exemplar para que, 

naquilo em que eles os 

acusam de praticarem o mal, 

observem as boas obras que 

vocês praticam e glorifiquem a 

Deus no dia da sua 
intervenção. 

Vida conforme o padrão de Deus 

1Pe 2.12 



Justiça no relacionamento 
com outros 

3º Nível de Justiça: 



E ouvi o altar responder: 

Sim, Senhor Deus todo-

poderoso, verdadeiros e 

justos são os teus 
juízos.  

Justiça no relacionamento com outros 

Ap 16.7 



O Rei responderá: Digo-

lhes a verdade: o que 

vocês fizeram a algum 

dos meus menores 

irmãos, a mim o 
fizeram.  

Justiça no relacionamento com outros 

Mt 25.40 



Filhos, obedeçam a 

seus pais no 

Senhor, pois isso 

é justo.   

Justiça no relacionamento com outros 

Ef 6.1 



Senhores, dêem aos seus 

escravos o que é justo e 

direito, sabendo que 

vocês também têm um 

Senhor no céu. 

Justiça no relacionamento com outros 

Cl 4.1 



Por ser José, seu marido, 

um homem justo, e não 

querendo expô-la à 

desonra pública, pretendia 

anular o casamento 

secretamente. 

Justiça no relacionamento com outros 

Mt 1.19 



Conclusão 



Pois o Senhor aprova 

o caminho dos 

justos, mas o 

caminho dos ímpios 

leva à destruição! 

Conclusão: 

Sl 1.6 



Portanto, confessem os seus 

pecados uns aos outros e 

orem uns pelos outros para 

serem curados. A oração 

de um justo é poderosa e 

eficaz. 

Conclusão: 

Tg 1.16 



Porque os olhos do Senhor 

estão sobre os justos e os 

seus ouvidos estão 

atentos à sua oração, mas 

o rosto do Senhor volta-se 

contra os que praticam o 

mal. 

Conclusão: 

1Pe 3.12 


