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Conclusão: A trama divina 
 



Eis a rocha! Suas obras 
são perfeitas, porque 

todos os seus caminhos 
são juízo; Deus é 

fidelidade, e não há nele 
injustiça; é justo e reto. 

Dt 32.4 



10 O amor e a fidelidade 
se encontrarão; a justiça e 

a paz se beijarão.                     
11 A fidelidade brotará da 
terra, e a justiça descerá 

dos céus.  
Sl 85 



mas quem se gloriar, glorie-se 
nisto: em compreender-me e 
conhecer-me, pois eu sou o 
Senhor, e ajo com lealdade, 

com justiça e com retidão sobre 
a terra, pois é dessas coisas que 

me agrado, declara o Senhor.    
Jr 9.24 



Deus entreteceu a história, e 
revelação com os conceitos de 

justiça, retidão, juízo, integridade, 
amor e fidelidade. Estes conceitos 

estão presentes no caráter de 
Deus, na Sua revelação e no Seu 

plano para o homem. 



O entendimento destes 
conceitos o ajudará a 

compreender a Deus, Suas 
Escrituras, e 

consequentemente, como 
se relacionar com Ele. 



1º Conceito – Fidelidade 
 



O dia do Senhor, porém, virá 
como ladrão. Os céus 

desaparecerão com um grande 
estrondo, os elementos serão 

desfeitos pelo calor, e a terra, e 
tudo o que nela há, será 

desnudada. 
2Pe 3.10 



...esperando o dia de Deus e 
apressando a sua vinda. 

Naquele dia os céus serão 
desfeitos pelo fogo, e os 
elementos se derreterão 

pelo calor. 
2Pe 3.12 



http://flordeipe.wordpress.com/2011/07/24/via-lactea-a-nossa-galaxia/
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Eis a rocha! Suas obras são 
perfeitas, porque todos os 
seus caminhos são juízo; 
Deus é fidelidade, e não 

há nele injustiça; é justo e 
reto. 

Dt 32.4 



Saibam, portanto, que o 
Senhor, o seu Deus, é Deus; ele 

é o Deus fiel, que mantém a 
aliança e a bondade por mil 

gerações daqueles que o 
amam e guardam os seus 

mandamentos. 
Dt 7.9 



se somos infiéis, ele 
permanece fiel, pois 
não pode negar-se a 

si mesmo. 

2Tm 2.13 



2º Conceito – Amor 
 



Saibam, portanto, que o 
Senhor, o seu Deus, é Deus; 

ele é o Deus fiel, que mantém 
a aliança e a bondade por mil 

gerações daqueles que o 
amam e guardam os seus 

mandamentos. Dt 7.9 



saberás, pois, que o SENHOR, 
teu Deus, é Deus, o Deus fiel, 

que guarda a aliança e a 
misericórdia até mil gerações 
aos que o amam e cumprem 

os seus mandamentos; 

Dt 7.9 



3º Conceito – Retidão 



Naquela época não 
havia rei em Israel; 
cada um fazia o que 

lhe parecia certo. 

Jz 17.6 e 21.25 



Há caminho que 
parece reto ao 

homem, mas no final 
conduz à morte. 

Pv 16.25 



Todos os caminhos 
do homem lhe 

parecem justos, mas 
o Senhor pesa o 

coração. 
Pv 17.2 



Toda a assembléia 
concordou, pois 

isso pareceu bem 
a todo o povo. 

1Cr 13.4 



Façam o que é justo e bom 
perante o Senhor, para que 

tudo lhes vá bem e vocês 
entrem e tomem posse da boa 
terra que o Senhor prometeu, 

sob juramento, a seus 
antepassados, 

Dt 6.18 



Asa fez o que o 
Senhor aprova, tal 

como Davi, seu 
predecessor. 

1Re 15.11 



4º Conceito – Justiça 
 



Foi-lhe dado um túmulo com 
os ímpios, e com os ricos em 

sua morte, embora não 
tivesse cometido qualquer 

violência nem houvesse 
qualquer mentira em sua 

boca. Is 53.9 



Depois do sofrimento de 
sua alma, ele verá a luz e 
ficará satisfeito; pelo seu 
conhecimento meu servo 

justo justificará a muitos, e 
levará a iniqüidade deles 

Is 53.11 



Meus filhinhos, escrevo-lhes 
estas coisas para que vocês 

não pequem. Se, porém, 
alguém pecar, temos um 
intercessor junto ao Pai, 

Jesus Cristo, o Justo. 
1Jo 2.1 



5º Conceito – Juízo 
 



...guarda, pois, os 
mandamentos, e os 

estatutos, e os juízos 
que hoje te mando 

cumprir. 
Dt 7.11 



6º Conceito – Integridade 
 



Ame o Senhor, o seu 
Deus, de todo o seu 

coração, de toda a sua 
alma e de todas as 

suas forças. 
Dt 6.5 



Ame o Senhor, o seu 
Deus de todo o seu 

coração, de toda a sua 
alma, de todo o seu 

entendimento e de todas 
as suas forças. 

Mc 12.30 



Se andares perante mim como 
andou Davi, teu pai, com 

integridade de coração e com 
sinceridade(retdão), para 

fazeres segundo tudo o que te 
mandei e guardares os meus 
estatutos e os meus juízos, 

1Rs 9.4 
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