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ALINHANDO AS EXPECTATIVAS, EVITANDO 
FRUSTRAÇÕES!

• NÃO É UM CURSO TEOLÓGICO, MAS SIM PRÁTICO, QUE UTILIZARÁ ALGUNS CONCEITOS 
TEOLÓGICOS ESTABELECIDOS.

• AULA 1- GRAÇA

• AULA 2 - JUSTIÇA E EQUIDADE

• AULA 3 - MERITOCRACIA

• AULA 4 - VIVENDO COMO SERVOS DE DEUS, DEMOSTRANDO GRAÇA, JUSTIÇA, EQUIDADE E 
MERITOCRACIA 



PALAVRAS CHAVE PARA POSTERIOR CONSULTA DO 
ALUNO

• TEONTOLOGIA

• SOTERIOLOGIA

• ESCATOLOGIA
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Fonte: https://www.igrejafonte.org.br/player?title=%3Ch1%3EJusti%C3%A7a%20de%20Deus%3C/h1%3E%3Cbr%3ENathanael%20Baldez%3Cbr%3E&code=227051015&tipo=V

Graça Justiça

Justificação



AULA 1 - GRAÇA

• BUSCAR A TOTAL COMPREENSÃO DA GRAÇA SALVADORA DE DEUS, 
MOSTRANDO QUE NADA PODERIA SER FEITO POR NÓS PARA ALCANÇARMOS 
O DIREITO A SALVAÇÃO. CONCEITUAR E DEFINIR GRAÇA E SIMULAR 
SITUAÇÕES COTIDIANAS EM QUE POSSAMOS UTILIZAR DE GRAÇA PARA COM 
OUTRAS PESSOAS.



AULA 2 – JUSTIÇA E EQUIDADE

• DEFINIR OS TERMOS E OS CONCEITOS. DEMOSTRAR QUE 
O SIGNIFICADO HUMANO PARA ESTES CONCEITOS PODE 
NÃO SERVIR DE MÉTRICA SUFICIENTE PARA UMA 
APLICAÇÃO DOS VALORES PROPOSTOS PELAS ESCRITURAS 
NO COTIDIANO DO CRISTÃO.



Graça

Justiça e 
Equidade

Meritocracia



BRUMADINHO-MG

Pessoa integra e correta.
Batista de formação.

Conduta e valores justos.



• SIGNIFICADO DE ATRIBUTO

• O QUE É PRÓPRIO, CARACTERÍSTICO DE ALGO OU DE ALGUÉM; PARTICULARIDADE: A PALAVRA 
É UM ATRIBUTO DO HOMEM.

• SINÔNIMO: CONDIÇÃO, PREDICADO, PROPRIEDADE, QUALIDADE, PARTICULARIDADE, 
CARACTERÍSTICA, EMBLEMA

FONTE: HTTPS://WWW.DICIO.COM.BR/ATRIBUTO/ 

ATRIBUTO

“Um	atributo	divino	é	aquilo	que	Deus,	de	alguma	forma,	tem
revelado	como	sendo	verdadeiro	a	Seu	próprio	respeito”.

A.W.Tozer



IMUTABILIDADE

UM DEUS QUE SE IRA

PERFEIÇÃOSOBERANIA

ONISCIÊNCIA

DEUS PERDOADOR

ONIPRESENÇA FIDELIDADE

DEUS TRIUNO

AMOR

DEUS PROVEDOR

SABEDORIA

JUSTIÇA

DEUS CRIADOR

UM DEUS RELACIONAL

BONDADE
ONIPOTÊNCIA

SANTIDADE

MISERICÓRDIA

SINGULARIDADE DE DEUS

DEUS CRIADOR

GRAÇA

DEUS PROVEDOR

ETERNIDADE

DEUS DE ALIANÇAS

PERFEIÇÃO



A  NATUREZA DOS ATRIBUTOS DE DEUS

COMUNICÁVEIS
• SÃO AQUELES QUE DEUS COMPARTILHOU 

OU COMUNICOU A NÓS NA CRIAÇÃO, 
COMO AMOR, JUSTIÇA, BELEZA, 

CRIATIVIDADE, IDENTIDADE, PESSOALIDADE, 
ETC. 

INCOMUNICÁVEIS
• SÃO OS ATRIBUTOS PERTENCENTES 

SOMENTE A DEUS, COMO ONIPOTÊNCIA, 
ONICIÊNCIA,ETC.





Fonte: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZNq0j



Justiça é a particularidade do que é justo e correto, como o 
respeito à igualdade de todos os cidadãos, por exemplo.
Etimologicamente, este é um termo que vem do latim justitia. É o 
principio básico que mantém a ordem social através da 
preservação dos direitos em sua forma legal.

A Justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou 
intuitivos nas relações sociais, ou por mediação através dos 
tribunais.
Em Roma, a justiça é representada por uma estátua, com olhos 
vendados, que significa que "todos são iguais perante a lei" e "todos 
têm iguais garantias legais", ou ainda, "todos têm iguais direitos". A 
justiça deve buscar a igualdade entre todos.
Fonte: https://www.significados.com.br/justica/

SIGNIFICADO DE JUSTIÇA



Segundo Aristóteles, o termo justiça denota, ao mesmo tempo, 
legalidade e igualdade. Assim, justo é tanto aquele que cumpre a lei 
(justiça em sentido estrito) quanto aquele que realiza a igualdade
(justiça em sentido universal).
Justiça também é uma das quatro virtudes cardinais, e, segundo a 
doutrina da Igreja Católica, consiste "na constante e firme vontade de 
dar aos outros o que lhes é devido"

Fonte: https://www.significados.com.br/justica/

SIGNIFICADO DE JUSTIÇA



• Justiça distributiva: neste caso, ao Estado compete a repartição dos 
bens e dos encargos aos membros da sociedade;

• Justiça comutativa: localiza-se no âmbito do Direito Privado, 
regulando as relações de troca entre as partes, exigindo que cada um 
cumpra sua parte em uma relação jurídica. Talvez possamos dizer que 
é a obrigação de cada parte em uma relação jurídica;

• Justiça geral: esta é a contribuição dos membros de uma comunidade 
para o bem comum. Por exemplo, o serviço militar obrigatório. 
Normalmente, a justiça geral, vem expressa por lei;

• Justiça social: "a finalidade da justiça social consiste na proteção aos 
mais pobres e aos desamparados, mediante a adoção de critérios que 
favoreçam uma repartição mais equilibrada das riquezas" (Paulo Nader).

• Justiça Divina (teontologia, soteriologia, escatologia)

5 TIPOS DE JUSTIÇA



EQUIDADE

Equidade é o substantivo feminino com origem no latim aequitas, que 
significa igualdade, simetria, retidão, imparcialidade, conformidad
e.
Este conceito também revela o uso da imparcialidade para reconhecer 
o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais. A 
equidade adapta a regra para um determinado caso específico, a fim 
de deixá-la mais justa.
A Grécia foi considerada o berço da equidade, porque ela não excluía 
o direito escrito, apenas o tornava mais democrático, e teve também 
um papel importante no direito romano.

Fonte: https://www.significados.com.br/equidade/

INIQUIDADE



Seja a vossa eqüidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.

Filipenses 4:5

Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o 
bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e 
equidade, pois sem a sabedoria que vem de ti quem pode governar este 
teu grande povo?

1 Reis 3:9

JUSTIÇA E EQUIDADE (BÍBLIA)



JUSTIÇA E EQUIDADE

JUSTIÇA EQUIDADE



QUAIS DEVEM SER AS BASES PARA DEFINIRMOS O QUE É JUSTO OU NÃO?



SISTEMAS OPERACIONAIS



Fonte: https://www.igrejafonte.org.br/player?title=%3Ch1%3EZoel%C3%B3gica%20|%20Aula%201%3C/h1%3E%3Cbr%3ELuiz%20Riscado%3Cbr%3E&code=236738051&tipo=V

BIOS PSIQUE

VIDA DE DEUS



Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o 
dia de Cristo Jesus.

Filipenses 1:6
Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e 
em toda a percepção,
para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de 
Cristo,
cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor 
de Deus.

Filipenses 1:9-11

TUDO VEM DELE



Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado 
para toda boa obra.

2 Timóteo 3:16,17





"O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, 
desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e 
romper todo jugo?
Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre 
desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda 
ao próximo?

Isaías 58:6,7



Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se 
pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus.

Romanos 12:2



Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui 
estrangeiro, e vocês me acolheram;

Mateus 25:35

necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive 
preso, e vocês me visitaram’.

Mateus 25:36

"Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou 
com sede e te demos de beber?

Mateus 25:37

Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos?

Mateus 25:38

MATEUS CAPITULO 25



Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? ’

Mateus 25:39

"O Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores 
irmãos, a mim o fizeram’.

Mateus 25:40

"Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-se de mim para o fogo 
eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.

Mateus 25:41

Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer; tive sede, e nada me deram para beber;

Mateus 25:42



fui estrangeiro, e vocês não me acolheram; necessitei de roupas, e vocês não me vestiram; estive 
enfermo e preso, e vocês não me visitaram’.

Mateus 25:43
"Eles também responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou 
necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? ’

Mateus 25:44

"Ele responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais 
pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo’.

Mateus 25:45

"E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna".

Mateus 25:46



OBRAS ? GRAÇA ?



Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de 
vocês, é dom de Deus;
não por obras, para que ninguém se glorie.
Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos 
boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as 
praticássemos.

Efésios 2:8-10

NÃO PELAS BOAS OBRAS, MAS PARA AS BOAS OBRAS



E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras.

Hebreus 10:24

Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança 
na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação.
Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir.
Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de 
vir, e assim alcançarão a verdadeira vida.

1 Timóteo 6:17-19

Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus".

Mateus 5:16

NÃO PELAS BOAS OBRAS, MAS PARA AS BOAS OBRAS



"Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por 
dentro são lobos devoradores.
Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou 
figos de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins.
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão!
"Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas 
aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.

Mateus 7:15-21

OS FRUTOS



Missão Integral ou missão holística é um termo cunhado em espanhol como misión integral nos anos 70 por 
membros do grupo cristão evangélico Fraternidade Teológica Latino americana (ou FTL, sua sigla em 
espanhol) para descrever uma compreensão da missão cristã que abrange tanto 
o evangelismo e responsabilidade social. Desde Lausana em 1974, a missão integral tem influenciado um 
número significativo de evangélicos em todo o mundo.[1][2]

A palavra "integral" é usada em espanhol para descrever a inteireza (como no pão integral ou trigo 
integral).[2] Os teólogos usam-no para descrever uma compreensão da missão cristã que afirma a importância 
de expressar o amor de Deus e o amor ao próximo por todos os meios possíveis. Proponentes tais como C. 
René Padilla do Equador,[3] Samuel Escobar do Peru,[4] e Orlando E. Costas de Porto Rico[5] quiseram 
enfatizar a amplitude da Boa Nova e da missão cristã, e usaram a palavra integral para assinalar seu 
desconforto com concepções de missão cristã baseadas em uma dicotomia 
entre evangelismo e engajamento social .
Os proponentes da missão integral argumentam que o conceito de missão integral não é novidade - ao 
contrário, está enraizado nas Escrituras e maravilhosamente exemplificado no próprio ministério de Jesus. 
"Missão integral" é apenas um vocabulário distinto para uma compreensão holística da missão que se tornou 
importante nos últimos quarenta anos, a fim de distingui-la das abordagens amplamente adotadas, mas 
dualistas, que enfatizam o evangelismo ou a responsabilidade social.[2]

TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL



TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL

O processo de definição da missão integral e a jornada de sua aceitação por um número significativo de 
evangélicos ocorreu durante um período de pouco mais de 40 anos. Seu progresso pode ser observado através 
de vários congressos evangélicos internacionais significativos.
Em 1966, o Congresso sobre a Missão Mundial da Igreja, realizado em Wheaton, Illinois, reuniu evangélicos de 
71 países. A Declaração Wheaton confessou que “nós [evangélicos] somos culpados de um isolamento não-
bíblico do mundo que muitas vezes nos impede de enfrentar honestamente e lidar com suas preocupações” e o 
“fracasso [da igreja] em aplicar princípios bíblicos a problemas como racismo, guerra, explosão 
populacional, pobreza, desintegração familiar, revolução social e comunismo.”[6]

Em contraste, nesse mesmo ano o Congresso Mundial sobre Evangelização em Berlim continuou a enfatizar 
uma concepção de missão tradicionalmente evangélica, como articulado por Billy Graham: “se a igreja voltasse 
à sua tarefa principal de proclamar o evangelho e as pessoas se convertessem para Cristo, haveria um impacto 
muito maior sobre as necessidades sociais, morais e psicológicas dos homens do que poderia se conseguir 
através de qualquer outra coisa que se pudesse fazer.[7]No entanto, a questão do envolvimento social cristão 
surgiu repetidamente durante os congressos regionais que se seguiram.[8]

O Primeiro Congresso Internacional sobre Evangelização Mundial em Lausanne em 1974 é considerado por 
alguns como "o mais importante encontro evangélico mundial do século XX".[9] O Pacto de Lausana afirmou que:



TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL

Deus é tanto o Criador como o Juiz de todos os homens. Devemos, portanto, compartilhar sua preocupação 
pela justiça e reconciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de 
opressão… expressamos penitência tanto por nossa negligência como por ter considerado o evangelismo e a 
preocupação social como mutuamente exclusivos.[10]

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_integral
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"Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão 
satisfeitos.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o 
Reino dos céus.
"Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa os insultarem, 
perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.

Mateus 5:3-16



Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, 
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês".
"Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não 
servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre 
um monte.
E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo 
contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na 
casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas 
obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus".

Mateus 5:3-16



PERSEGUIDOS POR CAUSA DA JUSTIÇA

Finalmente	esses	homens	disseram:	"Jamais	encontraremos	algum	motivo	
para	acusar	esse	Daniel,	a	menos	que	seja	algo	relacionado	com	a	lei	do	
Deus	dele".

Daniel	6:5

O	que	eu	lhes	digo	na	escuridão,	falem	à	luz	do	dia;	o	que	é	sussurrado	em	
seus	ouvidos,	proclamem	dos	telhados.
Não	tenham	medo	dos	que	matam	o	corpo,	mas	não	podem	matar	a	alma.	
Antes,	tenham	medo	daquele	que	pode	destruir	tanto	a	alma	como	o	corpo	
no	inferno.

Mateus	10:27,28


