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Programa do curso: 

 

cap. 1 Colocando os fundamentos 
cap. 2 Rastreando as origens 
cap. 3 Torá – justiça como caminho de vida 
cap. 4 O caráter do justo 
cap. 5 Justiça  nos salmos e profetas 

cap. 6 Justiça nos Evangelhos 
cap. 7 Justiça no ensino de Paulo 
cap. 8 Eles serão fartos…. Quando tudo for consumado 
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1. Colocando os fundamentos  
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O que significa  “ser justo”? 

 

 

 

Gen 38:26  Judá os reconheceu e disse: "Ela 

é mais justa  (hebraico: tsadaq) do que eu, pois 

eu devia tê-la entregue a meu filho Selá" 



Pelas Veredas da Justiça 

Luiz Riscado 

O que significa  “ser justo”? 

 
Sl  111:2-5  Grandes são as obras do Senhor; 

nelas meditam todos os que as apreciam.  

Os seus feitos manifestam majestade e 

esplendor, e a sua justiça dura para sempre.  

Ele fez proclamar as suas maravilhas; o Senhor é 

misericordioso e compassivo.  

Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se 

lembra de sua aliança. 
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O que significa  “ser justo”? 

 

Sl 112:1-5 Aleluia! Como é feliz o homem que teme o 

Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos!  

Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma 

geração abençoada, de homens íntegros.  

Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para 

sempre.  

A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é 

misericordioso, compassivo e justo.  

Feliz é o homem que empresta com generosidade e que 

com honestidade conduz os seus negócios.  
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O que significa  “ser justo”? 

 

 
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_6:16  Não sabem que, quando vocês se oferecem a 

alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se 

escravos daquele a quem obedecem: escravos do pecado 

que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça?  
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O que significa  “ser justo”? 

 

 
2Co_9:10  Aquele que supre a semente ao que semeia e 

o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a 

semente e fará crescer os frutos da sua justiça.  

 

Heb 5:13,14  Quem se alimenta de leite ainda é criança, 

e não tem experiência no ensino da justiça.  

Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo 

exercício constante, tornaram-se aptos para discernir 

tanto o bem quanto o mal.  
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Justiça – Tema central da Revelação de Deus 

  

“Dentre os conceitos que designam as relações vitais do 

homem, o conceito de tzedakah (justiça), é o mais 

importante e o mais central de todo o Antigo Testamento. 

Constitui o critério das relações entre o homem e Deus, 

dos homens entre si, até nas disputas mais 

insignificantes, do homem com os animais e do homem 

com o ambiente natural em que ele se move. A tzedakah 

pode, simplesmente, ser apontada como o valor supremo 

da vida, e o fundamento em que repousa toda a 

existência ordenada...” G. Von Rad 
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Justiça – Os números impressionam 

-Número  de vezes que a palavra 

“justiça” ocorre na Bíblia (NVI): 

357. Se considerarmos também as 

ocorrências da palavra 

“retidão/direito”  esse número sobe 

para 432!!! 
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Justiça – Antigo Testamento – 256 vezes 
 Livro Número de vezes em que a palavra é 

usada 

Genêsis 3 

Exodo e Levítco 1 cada 

Deuteronômio 12 

1 e 2 Samuel 8 

1 Rs 4 

1 e 2 Cr 3 

Esdras 1 

Ester 1 

Jó  14 

Salmos 83 

Provérbios  24 

Eclesiastes 3 

Isaías 49 

Jeremias e Lamentações 10 

Ezequiel 11 

Daniel 3 

Oséias 3 

Joel 1 

Amós 7 

Miquéias 5 

Habacuque 2 

Sofonias 2 

Zacarias 2 

Malaquias 3 
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Justiça – Novo Testamento – 101 vezes 
 Livro Número de vezes em que a palavra é 

usada 

Mateus 10 

Lucas 9 

João 2 

Atos 4 

Romanos 30 

I Coríntios 1 

2 Coríntios 8 

Gálatas 4 

Éfesios 3 

Filipenses 3 

I Timóteo 1 

2 Timóteo 3 

Tito 1 

Hebreus 6 

Tiago 3 

I Pedro 3 

2 Pedro 4 

I João 3 

Apocalipse 3 
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Justiça – Simplificações e Distorções 

Justiça é um termo muito usado no dia-a-

dia, inclusive no ensino cristão. Contudo, 

poucos compreendem e assimilam o 

ensino sobre justiça em sua integridade. 

A tradição religiosa muitas vezes reduz o 

conceito, selecionando algum dos seus 

aspectos em detrimento dos demais, 

gerando uma série de debilidades na  

experiência da vida com Deus. 
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Tarefas – aula 1 

- Ler apostila 

 

- Estudar os seguintes capítulos refletindo 

sobre qual o conceito de justiça que o 

autor está comunicando. 

Salmos 111 e 112 

Deuteronômio 16 e 24 

Salmo 72 

Isaías 42, 45 e 59 

Mateus 5 e 6 

Romanos 5 e 6 

 


