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 Justiça é elemento 

essencial do plano divino de 

salvação 
 

 

 

1. O Testemunho da Lei e 

dos Profetas 
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 Justiça é elemento essencial 

do plano divino de salvação 
 

 

Rom 3:21  Mas agora se 

manifestou uma justiça que 

provém de Deus, independente 

da lei, da qual testemunham a 

Lei e os Profetas,  
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 Acabamos de estudar as 

origens da Justiça/Injustiça 

(Gênesis) 
 

 Em todo o restante do Antigo 

Testamento podemos encontrar trechos que 

corroboram a afirmação de que 

 

Justiça é elemento essencial do 

plano divino de salvação 
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 Justiça é elemento 

essencial do plano divino de 

salvação 
 

Por exemplo, Na Aliança do Sinai  (10 

mandamentos) 
1ª área:Trazendo ordem no meu relacionamento vertical: 

Mandamentos aplicáveis ao meu relacionamento com Deus 

2ª área: Trazendo ordem na minha vida interior: Meu 

relacionamento comigo mesmo 

3ª área: Trazendo ordem no nível horizontal: Meu 

relacionamento com o próximo, respeitando o sagrado que 

existe na vida do próximo. 
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Ser 

huma

no 

Deus Exo 20:3  "Não terás outros deuses 

além de mim.  

Exo 20:4  "Não farás para ti nenhum 

ídolo, nenhuma imagem de qualquer 

coisa no céu, na terra, ou nas águas 

debaixo da terra.  

Exo 20:7  "Não tomarás em vão o 

nome do Senhor teu Deus, pois o 

Senhor não deixará impune quem 

tomar o seu nome em vão.  

Exo 20:8  "Lembra-te do dia de 

sábado, para santificá-lo.  

Transmissão da  Vida (= Benção) 
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Ser 

huma

no 

Deus 

Demandas 

Demandas 
Transmissão da  Vida (= Benção) 

Exo 20:12  "Honra teu pai e tua mãe, 

a fim de que tenhas vida longa na 

terra que o Senhor teu Deus te dá.  

Exo 20:17  "Não cobiçarás a casa 

do teu próximo. Não cobiçarás a 

mulher do teu próximo, nem seus 

servos ou servas, nem seu boi ou 

jumento, nem coisa alguma que lhe 

pertença".  
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Luiz Riscado Transmissão da  Vida (= Benção) 

Exo 20:13  "Não matarás.  
Exo 20:14  "Não adulterarás.  
Exo 20:15  "Não furtarás.  
Exo 20:16  "Não darás falso testemunho contra o teu próximo.  
Exo 20:17  "Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não 
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou 
servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe 
pertença".  

Ser 

huma

no 

Ser 

huma

no 
Demandas 

Demandas 
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 Justiça é elemento 

essencial do plano divino de 

salvação 
 

-Por exemplo, Está presente na síntese 

da Torah (Pentateuco): 

 
Dt 6:18,25  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, (...)E, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda 

essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos 

ordenou, esta será a nossa justiça".  
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 Justiça é elemento essencial do 

plano divino de salvação 
 

-Por exemplo, Está presente no ensino sobre a 

Sabedoria – que visa formar o caráter do Sábio 

e… Justo. 
Pv 2:7-9  Ele reserva a sensatez para o justo; como um escudo 

protege quem anda com integridade,   pois guarda a vereda do justo 

e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é 

justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. 

Pv 11:6,23 A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os 

aprisiona.  

O desejo dos justos resulta em bem; a esperança dos ímpios, em 

ira. 
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 Justiça é elemento essencial 

do plano divino de salvação 
 

 

Rom 3:21  Mas agora se manifestou uma 

justiça que provém de Deus, 

independente da lei, da qual 

testemunham a Lei e os 

Profetas,  
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 Justiça é elemento 

essencial do plano divino de 

salvação 
 

Os profetas 
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Isaías 

 
1. Antes da queda de Jerusalém 
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A doença de Israel 

 

Já no primeiro capítulo, o livro de Isaías localiza  os males de Israel  

na atitude de  desviar-se da justiça. Para o profeta, isto tem a ver 

com os maus hábitos que o povo acobertava. (Is 1:16-21). Estes 

maus hábitos transformaram uma cidade fiel e cheia de justiça e 

retidão em uma comunidade marcada pela infidelidade e violência.  

 

Is 1:21  Vejam como a cidade fiel se tornou 

prostituta! Antes cheia de justiça e 

habitada pela retidão, agora está cheia de 

assassinos! 
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Uma das batalhas do profeta Isaías foi contra os príncipes e 

magistados de seu tempo que reinterpretaram  a instituição do 

jubileu, criando uma situação para que nunca fosse implantado. 

Desta forma, a lei de Deus, criada para preservar a vida e 

produzir justiça,  é adulterada e usada para manter os privilégios 

e injustiças. 

 

 O juízo de Deus era imediato: 

Is 10:1-3  Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem 

decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e 

da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua 

presa e roubando dos órfãos! Que farão vocês no dia do castigo, 

quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem 

vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as 

suas riquezas? 
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A cura 

 

  

Para Isaías, os maus hábitos (más obras... fazer o mal) 

precisam dar a lugar a bons hábitos (fazer o bem), o que 

depende de discipulado (Aprendam...). Isto é buscar a 

justiça!  

 

Is 1:16,17 Removam suas más obras 

para longe da minha vista! Parem de 

fazer o mal, aprendam a fazer o bem! 

Busquem a justiça  
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Juízo e esperança: 

 

  

Isa 1:24-27  Por isso o Soberano, o Senhor dos 

Exércitos, o Poderoso de Israel, anuncia: "Ah! 

Derramarei minha ira sobre os meus adversários e me 

vingarei dos meus inimigos.  

Voltarei minha mão contra você; tirarei toda a sua 

escória e removerei todas as suas impurezas.  

Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus 

conselheiros, como no princípio. Depois disso você será 

chamada cidade de retidão, cidade fiel".  

Sião será redimida com justiça, com retidão os que se 

arrependerem.  
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2. Injustiça não é um destino…  É 

questão de escolhas e caráter! 
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Como se forma um caráter injusto? 

 

- Sua  mente  resiste ao conhecimento de Deus, 

podendo chegar a um ponto irremediável. 

  

Is 26:10  Ainda que se mostre favor ao ímpio, 

nem por isso aprende a justiça; até na terra da 

retidão, ele pratica a iniqüidade e não atenta 

para a majestade do SENHOR. 
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Como se forma um caráter injusto? 

 O injustro constrói veredas tortuosas para si mesmo e vai 

afastando-se cada vez mais de Deus 

  

Isa 59:1,2  Vejam! O braço do Senhor não está tão curto que não 

possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir.  

Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus 

pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os 

ouvirá.   

Isa 59:8,9  Não conhecem o caminho da paz; não há justiça em suas 

veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos; quem 

andar por eles não conhecerá a paz.  

Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. 

Procuramos, mas tudo é trevas; buscamos claridade, mas andamos 

em sombras densas.  
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Como se forma um caráter injusto? 

 

  Em que o injusto confia? 

  

  

Is 59:4  Ninguém há que clame pela justiça, nem 

ninguém que compareça em juízo pela verdade; confiam 

na vaidade e andam falando mentiras; concebem o 

trabalho e produzem a iniqüidade. 

 

 

Hab 2:4  Eis o soberbo! Sua alma não é reta nele; mas o 

justo viverá pela sua fé.  (Eis inflado de orgulho aquele 

cuja alma não é reta; mas o justo viverá por sua 

fidelidade – BJ) 

. 
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3. Injustiça não é um destino…  É 

possível mudar!  
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 Deus continua falando que Ele é capaz de perdoar os pecados, 

independente da quantidade deles. Mas a verdadeira cura para Israel 

só acontecerá  se um autêntico arrependimento tomar lugar na vida do 

povo: 

  

 - Se vocês estiverem dispostos a obedecer... 

Is 1:18-20  "Venham, vamos refletir juntos", diz o Senhor. "Embora os 

seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão 

brancos como a neve; embora sejam rubros como púrpura, como a lã 

se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os 

melhores frutos desta terra; mas, se resistirem e se rebelarem, serão 

devorados pela espada". Pois o Senhor é quem fala!  

  

A justiça só poderá exercer seu papel salvador naqueles que se 

arrependerem, demonstrando a nova atitude através de novos hábitos. 

Is 1:27  Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem, pela 

justiça.  
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 O Senhor nivela o caminho daquele que tem fome e sede de justiça 

 

Isa 26:1-7  Naquele dia este cântico será entoado em Judá: Temos uma 

cidade forte; Deus estabelece salvação como muros e trincheiras.  

Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém 

fiel.  

Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque 

em ti confia.  

Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a 

Rocha eterna.  

Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade 

altiva, e a lança ao pó.  

Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres.  

A vereda do justo é plana; tu, que és reto, torna suave o caminho do 

justo..  
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“Em Isaías 26,  o profeta começa declarando que Deus 

nivela o caminho do justo (v.2). Isto  não quer dizer que 

as suas vidas são sempre fáceis; pelo contrário, declara-

se que náo se tropeça neste caminho, e alcança-se o 

alvo final da vida.  

Por isto, o profeta espera que o Senhor venha por meio 

dos seus juízos, mediante os quais Ele castiga os seus 

adversários e redime o Seu povo.   

O justo anseia pelo Nome e renome de Deus – e 

consequentemente, por seus juízos, pelos quais Ele 

engrandece o Seu próprio nome a aumenta o Seu 

renome.  
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Quem faz o pedido anela por este Deus com tudo o que 

há nele, também nas horas da noite. Esses juízos pelos 

quais ele anseia, são perfeitos porque  (muitas vezes) 

levam as pessoas ao conhecimento e à prática da 

justiça, e portanto, do arrependimento. Isto náo 

acontece, todavia, quando os ímpios são poupados; 

nesse caso eles persistem em sua impiedade.  Mesmo 

em uma terra de retidão – onde tudo é ordenado pela lei 

de Deus (como acontecera nos bons tempos de Israel) – 

eles não se sentem movidos para praticar o bem, mas , 

cegos como são para a majestade de Deus, continuam 

fazendo coisas tortuosas.” J. Ridderbos – comentário 

Isaías pg. 205 

  

. 
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4. Israel não será salvo! O Juízo 

chegou sobre Jerusalém!   
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  - Mensagem dos 

profetas em geral: 
  

Israel falhou… Não tem remédio 

 

Porém, Deus não vai desistir de 

mover a história em direção ao seu 

alvo:  um reino de justiça e paz 
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- Assim como denuncia o  pecado e da 

injustiça, Isaías traz a esperança de que 

Deus não fica inoperante diante do mal. 

Assim como fez no passado, Deus 

providenciará redenção.  

Acompanhemos alguns dos trechos que 

enfatizam a importância da justiça no 

plano redentor de Deus: 
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Justiça está na essência do caráter de Deus 

 

Is 30:18  Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso 

com vocês; ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. 

Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que 

nele esperam! 

Is 33:5  O Senhor é exaltado, pois habita no alto; ele encherá Sião 

de retidão e justiça.  

Is 45:24  Dirão a meu respeito: ‘Somente no Senhor estão a justiça 

e a força’. " Todos os que o odeiam virão a ele e serão 

envergonhados.  

Is 45:25  Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão 

considerados justos e exultarão. 

Is51:4,5  Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha; 

porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz 

dos povos.  Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, 

e os meus braços dominarão os povos; as terras do mar me 

aguardam e no meu braço esperam. 
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Justiça está na essência do caráter daquele que é  Enviado de 

Deus para promover a Redenção – o Messias 
 

Is 9:7  Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono 

de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, 

desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 

Is 11:4,5  mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará 

decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um 

cajado, ferirá a terra; com o sopro de sua boca matará os ímpios. A 

retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. 

Is 16:5  então, em amor será firmado um trono; em fidelidade um homem 

se assentará nele na tenda de Davi: um Juiz que busca a justiça e se 

apressa em defender o que é justo. 

Is 42:1,6  Eis aqui o meu Servo, a quem sustenho, o meu Eleito, em quem 

se compraz a minha alma; pus o meu Espírito sobre ele; juízo produzirá 

entre os gentios. Eu, o SENHOR,  te chamei em justiça, e te tomarei pela 

mão, e te guardarei, e te darei por concerto do povo e para luz dos 

gentios;  
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  - Isaías 
  

A chegada deste reino será precedida por juízo e 

destruição – a obra de Javé 

Como o homem será “salvo” neste tempo?  Pela 

fé 

 

A fé terá que superar um abismo muito mais 

profundo do que tudo experimentado por Israel  

 

Se vocês não ficarem firmes na fé, com 
certeza não resistirão! ’  Is 7:9b 
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Não é possível apoiar-se sobre os poderes que Deus vai empregar para 

castigar Israel. Somente há libertação para aquele que, antecipando-se  ao 

presente, se refugia no evento salvífico vindouro, que Javé vai realizar sobre 

Sião   

 

Isa 14:29  Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem 

porque a vara que os feria está quebrada! Da raiz da 

cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma 

serpente veloz.  

 

Isa 10:12  Quando o Senhor terminar toda a sua obra 

contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: 

"Castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de 

seu coração e pelo seu olhar arrogante. 
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4. No final, Sião (Jerusalém) será 

estabelecida  como cidade da Justiça e da 

Paz 
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Os redimidos habitarão na cidade governada pela justiça 
  

Isa 32:16,17  A justiça habitará no deserto, e a retidão 

viverá no campo fértil.  O fruto da justiça será paz; o 

resultado da justiça será tranqüilidade e confiança para 

sempre.  

Isa 62:1,2  Por amor de Sião, me não calarei e, por amor 

de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua 

justiça como um resplendor, e a sua salvação, como 

uma tocha acesa.   As nações verão a tua justiça, e 

todos os reis, a tua glória; e serás chamada por um 

nome novo, que a boca do SENHOR designará. 
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O anseio pela Jerusalém redimida!   Isaías 

56-66 
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  Contexto: 
Isa 59:13-15  Rebelar-nos contra o Senhor e 

traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, 

fomentar a opressão e a revolta, proferir as 

mentiras que os nossos corações 

conceberam.  

Assim a justiça retrocede, e a retidão fica à 

distância, pois a verdade caiu na praça e a 

honestidade não consegue entrar.  

Não se acha a verdade em parte alguma, e 

quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o 

Senhor e indignou-se com a falta de justiça.  
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  - Qual a essência da profecia neste 

período? 

A mesma dos outros períodos – Proclama a necessidade 

da justiça e do direito.  

Isa 56:1  Assim diz o Senhor: "Mantenham a 

justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha 

salvação está perto, e logo será revelada a minha 

retidão.  

 

Fala isto a um povo com falta de fé. 

Isa 59:1  Vejam! O braço do Senhor não está tão 

curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão 

surdo que não possa ouvir.  
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  - Isaías 

Por quê isto está acontecendo? 

- O acúmulo de culpa na comunidade leva 

Javé a protelar a salvação 

Isa 59:9  Por isso a justiça está longe 

de nós, e a retidão não nos alcança. 

Procuramos, mas tudo é trevas; 

buscamos claridade, mas andamos 

em sombras densas.  
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 Deus não ficará impassível para sempre 

 

 

Isa 59:16,17  Ele viu que não houve ninguém, 

admirou-se porque ninguém intercedeu; 

então o seu braço lhe trouxe livramento e a 

sua justiça (isto é: seu zelo pelo que é reto) 

deu-lhe apoio.  

Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça 

o capacete da salvação; vestiu-se de 

vingança e envolveu-se no zelo como numa 

capa.  
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Isa 59:16,17  Ele viu que não houve 

ninguém, admirou-se porque ninguém 

intercedeu; então o seu braço lhe 

trouxe livramento e a sua justiça (isto 

é: seu zelo pelo que é reto) deu-lhe 

apoio.  

Usou a justiça como couraça, pôs na 

cabeça o capacete da salvação; 

vestiu-se de vingança e envolveu-se 

no zelo como numa capa.  
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Isa 59:16,17  Ele viu que 

não houve ninguém, 

admirou-se porque 

ninguém intercedeu; 

então o seu braço lhe 

trouxe livramento e a 

sua justiça (isto é: seu 

zelo pelo que é reto) 

deu-lhe apoio.  

Usou a justiça como 

couraça,  
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Isa 59:16,17  Ele viu que não 

houve ninguém, admirou-se 

porque ninguém intercedeu; 

então o seu braço lhe trouxe 

livramento e a sua justiça (isto 

é: seu zelo pelo que é reto) 

deu-lhe apoio.  

Usou a justiça como couraça, 

pôs na cabeça o capacete da 

salvação; 
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Isa 59:16,17  Ele viu que não 

houve ninguém, admirou-se 

porque ninguém intercedeu; 

então o seu braço lhe trouxe 

livramento e a sua justiça 

(isto é: seu zelo pelo que é 

reto) deu-lhe apoio.  

Usou a justiça como couraça, 

pôs na cabeça o capacete da 

salvação; vestiu-se de 

vingança  
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Isa 59:16,17  Ele viu que não 

houve ninguém, admirou-se 

porque ninguém intercedeu; 

então o seu braço lhe trouxe 

livramento e a sua justiça (isto 

é: seu zelo pelo que é reto) deu-

lhe apoio.  

Usou a justiça como couraça, 

pôs na cabeça o capacete da 

salvação; vestiu-se de vingança 

e envolveu-se no zelo como 

numa capa.  
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 Qual a saída? 

 

 Desembaraçar o caminho 

 

 

Isa 57:14  E se dirá: "Aterrem, aterrem, 

preparem o caminho! Tirem os obstáculos do 

caminho do meu povo".  

Isa 62:10  Passem, passem pelas portas! 

Preparem o caminho para o povo. Construam, 

construam a estrada! Removam as pedras. 

Ergam uma bandeira para as nações.  
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Qual a saída? 

 

 No tempo definido pelo Deus Eterno, 

Jerusalém será restaurada para sempre. 

 Neste tempo   Deus estará reconciliado 

definitivamente com seu povo e a criação. 

 
Isa 59:16  Ele viu que não houve ninguém, admirou-se porque 

ninguém intercedeu; então o seu braço lhe trouxe livramento e a 

sua justiça deu-lhe apoio.  

Isa 59:17  Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o 

capacete da salvação; vestiu-se de vingança e envolveu-se no 

zelo como numa capa.  
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Isa 62:1-3  Por amor de Sião eu não 

sossegarei, por amor de Jerusalém não 

descansarei enquanto a sua justiça não 

resplandecer como a alvorada, e a sua 

salvação, como as chamas de uma tocha.  

As nações verão a sua justiça, e todos os 

reis, a sua glória; você será chamada por um 

novo nome que a boca do Senhor lhe dará.  

Será uma esplêndida coroa na mão do 

Senhor, um diadema real na mão do seu 

Deus.  
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Enquanto os justos esperam… 

 
 

Isa 64:5  Vens ajudar aqueles que praticam a 

justiça com alegria, que se lembram de ti e 

dos teus caminhos.  

 

Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, 

tu te iraste. Como, então, seremos salvos?  
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 Jerusalém – Cidade da Paz e Cidade da Justiça 

 

 A vinda do Senhor, mesmo que tenha “demorado”, irá 

transfigurar a sua cidade, por seu um acontecimento de 

realização certa e de efeito transformador para todo o mundo 

 

Isa 62:2,3  As nações verão a sua justiça, e todos os 

reis, a sua glória; você será chamada por um novo 

nome que a boca do Senhor lhe dará.  

Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um 

diadema real na mão do seu Deus.  

Isa 62:11  O Senhor proclamou aos confins da terra: 

"Digam à cidade de Sião: Veja! O seu Salvador vem! 

Veja! Ele traz a sua recompensa e o seu galardão o 

acompanha".  
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Jerusalém – Cidade da Paz e Cidade da Justiça 

 

 A vinda do Senhor, mesmo que tenha 

“demorado”, irá transfigurar a sua cidade, por seu 

um acontecimento de realização certa e de efeito 

transformador para todo o mundo 

 

Isa 60:17  Em vez de bronze eu lhe trarei ouro, 

e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira 

eu lhe trarei bronze, e em vez de pedras, ferro. 

Farei da paz o seu dominador, da justiça, o 

seu governador. 
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Jerusalém – Cidade da Paz e Cidade da Justiça 

 

 Um novo nome;  Novas vestes 

 
Isa 61:3  e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa 

em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um 

manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão 

chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para 

manifestação da sua glória.  

Isa 61:10,11  É grande o meu prazer no Senhor! Regozija-se a 

minha alma em meu Deus! Pois ele me vestiu com as vestes da 

salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que 

adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita 

com jóias.  

Porque, assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz 

germinar a semente, assim o Soberano Senhor fará nascer a 

justiça e o louvor diante de todas as nações.  
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Isa 54:10  Embora os montes sejam sacudidos e as 

colinas sejam removidas, ainda assim a minha 

fidelidade para com você não será abalada, nem a 

minha aliança de paz será removida", diz o Senhor, 

que tem compaixão de você.  

Isa 54:13,14  Todos os seus filhos serão ensinados 

pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças.  

Em retidão você será estabelecida: A tirania estará 

distante; você não terá nada a temer. O pavor estará 

removido para longe; ele não se aproximará de você.  
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2Pe 3:13,14  Todavia, de acordo 

com a sua promessa, esperamos 

novos céus e nova terra, onde 

habita a justiça.  

Portanto, amados, enquanto 

esperam estas coisas, empenhem-

se para serem encontrados por ele 

em paz, imaculados e inculpáveis.  
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