
87 – REINA O SENHOR 
Reina o Senhor, tremam os povos. (2x) 

Ele está entronizado acima dos querubins. 

Reina o Senhor, tremam os povos. (2x) 

Ele está entronizado acima dos querubins.  

O Senhor é grande em Sião. (3x) 

E sobremodo elevado, acima de todos povos. 
Reina o Senhor tremam os povos (... etc.) 

Exaltai ao nosso Deus.(3x) 

E prostrai-vos aos pés, pois só Ele é Santo. 
 

124 – LOUVEMOS AO SENHOR 
Louvemos ao Senhor. (2x)  

Adoramos no seu santo monte, 

Nosso amado Pai, Teu nome é Santo. 

Louvemos ao Senhor pois Teu nome é Santo, 
Pois Teu nome é Santo, é Santo! (2x) 

Magnifiquemos ao Senhor,  

Ao Rei que é digno de louvor, 

Excelso, Supremo, e mui digno de louvor. (2x) 

Hosana. (2x) Hosana ao nosso Rei. (2x) 

Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, 

Em nosso novo coração! 

Pois morreu a nossa morte,  

Pra vivermos sua vida, 

Nos trouxe grande salvação. 
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 

 Vida espiritual da igreja: avivamento e 

ânimo para o serviço. 

 Construção do templo: doadores de materi-

ais e trabalhadores. 

 Pastores: sabedoria para liderar e ensinar a 

igreja com fidelidade às Escrituras. 

 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: fide-

lidade na defesa da fé cristã. 

 Missionários: fidelidade à mensagem de Deus apesar 

das tribulações. 

 Famílias da igreja: que haja avivamento e cultos do-

mésticos. 

 Irmã Clarisse: esperando cirurgia pelo TFD. 

 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidarem 

com o que pertence ao povo. 
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 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabe-

doria e zelo para se manter publicando apenas as bíblias 

100% fieis aos Textos originais Massorético e Receptus. 
 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terça (22/01), Culto de Oração, 19h30. 
 Quinta (24/01), Culto de Doutrina, 19h30. 
 Sexta (25/01), Culto de Evangelismo [Núcleo], 19h30. 
 Sexta (25/01), Vigília [Sede], 21h30. 
 Domingo (27/01), EBD, 8h30. 
 Domingo (27/01), Celebração, 18h. 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;  

mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 

mas a ira de Deus sobre ele permanece.” 

(João 3.36 – ACF) 
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UMA IGREJA AVIVADA PELO PODER DA PALAVRA!  
AVANTE NA ÚLTIMA HORA! 
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“Um homem pode estudar porque seu  
cérebro está faminto por conhecimento, 

mesmo conhecimento bíblico. Mas ele ora 
porque a sua alma está sedenta por Deus.” 

– Leonard Ravenhill 
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arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4) 
 

Os Atributos de Deus 

(Estudo XXVI) 
 

Pr. Ícaro Alencar de Oliveira 
 

XXIII – A JUSTIÇA DE DEUS. 
bíblico: “O temor do SENHOR é limpo, e 

permanece eternamente; os juízos do SENHOR 

verdadeiros e justos juntamente.” (Sal. 19.9) 

Leitura bíblica em classe: Salmo 11.  
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 106. O Desejado | 114. 

A Vinda do Senhor | 249. Banquete de Belsazar. 

i. Introdução.  
atributo da Justiça é mais um dos atributos 

morais comunicáveis de Deus. Não é sim-

ples de defini-lo; e a grande dificuldade está em 

distinguir a santidade da justiça de Deus. 

Ele sempre faz o que é 

reto, justamente pelo 

fato de ser santo; tudo 

quanto Ele faz e o 

modo como ele lida 

com suas criaturas é 

sem parcialidades e 

preconceitos.  

ii. Definição Teológica da Justiça de Deus. 
Precisamos definir o que queremos dizer por 

justiça de Deus. De acordo com A. W. Tozer, “Jus-

tiça, quando usada em relação a Deus, é um nome 

que damos para a forma que Deus é, nada mais; e 

Deus age com justiça Ele não está fazendo 

assim para se ajustar a um critério independente, 

porém simplesmente agindo por Ele mesmo numa 

dada situação [...] Deus é Seu próprio auto-



existente princípio de equidade moral, e quando 

Ele condena os ímpios ou recompensa os justos, 

Ele simplesmente atua por Ele mesmo de dentro 

Dele, não influenciado por qualquer coisa que não 

seja Ele mesmo”.1 

Segundo Richard Strauss, “A justiça de Deus é 

a expressão natural da Sua santidade. Se Ele é 

infinitamente puro, então Ele deve ser oposto ao 

pecado, e a oposição ao pecado deve ser demons-

trada em Seu tratamento com Suas criaturas. 

Quando lemos que Deus é reto ou justo, somos 

assegurados que Suas ações relacionadas a nós 

estão em perfeita concordância com Sua natureza 

santa.”2 No sentido teológico, a justiça “diz res-

peito à característica intrínseca de Deus em que 

Ele é absolutamente justo ou reto e é o padrão 

último de justiça e retidão”.3  

iii. Testemunho bíblico  
sobre a Justiça de Deus. 

Vários textos das Escrituras demonstram o  

atributo da justiça de Deus; a sua justiça está 

relacionada aos seus justos juízos (Sal. 19.9); a 

justiça é a base do trono de Deus (89.14); assim 

como um instrumento símbolo da justiça dos 

grandes monarcas, a justiça é o cetro do seu reino 

(Heb. 1.8); Deus não comete injustiças (Sof. 3.5); 

a justiça de Deus permanece (2Cor. 9.9); Deus 

julgará a todos com justiça (At. 17.31); os incré-

dulos serão recompensados segundo a justiça 

(Rom. 2.5-8); os crentes receberão suas recom-

pensas segundo a justiça (2Tim. 4.8); a justiça é 

revelada pela lei de Moisés (Rom. 10.5). 

 

                                                           
1 TOZER, A. W. The Knowledge of the Holy [O Conhecimento do 

Santo].  pp. 93-94. 
2 STRAUSS, Richard L. The Joy of Knowing God [A Alegria de 

Conhecer a Deus]. Neptune, New Jersey: Loizeaux Brothers, 

1984. p. 140. Citado por DEFFINBAUGH, Bob. BIBLE. ORG. 6. A 
Justiça de Deus. Disponível em: <https://bible.org/node/21535>. 

Acessado em jan. 2019. 
3 GEISLER, Norman. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro: CPAD, 

2010. Vol. i. p. 829-841. 

iv. O Salvo em Cristo e a Justiça de Deus. 
Precisamos atentar para um aspecto da justiça 

que não podemos deixar de abordar; visto que 

este é um atributo moral de Deus, ele é também 

comunicável, ou seja, Deus comunica e concede a 

justiça às suas criaturas, embora em menor me-

dida que aquela que Ele mesmo possui. Portanto 

deve-se esperar que os verdadeiros salvos mani-

festem em suas vidas: estar famintos e sedentos 

por justiça (Mat. 5.6); buscar primeiro a justiça 

(Mat. 6.33); tornar-se escravos da justiça (Rom. 

6.18); submeter-se voluntariamente à justiça 

(Rom. 10.3,4); seguir os passos da justiça (2Tim.  

2.22); sofrer perseguições por causa da justiça 

(2Tim. 3.12; 1Ped. 3.14); ser ensinado em justiça 

(2Tim. 3.16,17) e praticar a justiça (1Jo. 3.7,10).  

v. Conclusão. 
Tudo quanto aprendemos hoje pode ser resu-

mido no fato de que todos os atos de Deus são 

justos; no entanto, é preciso enfatizar que não é o 

termo ‘justo’ quem define Deus, mas Deus é o 

padrão que define o termo ‘justo’. Da mesma ma-

neira podemos afirmar que Deus não é medido 

pelo padrão de justiça, pelo contrário, é Ele quem 

estabelece este padrão, que chamamos de ‘justi-

ça’, uma vez que ao agir, Deus não está adequan-

do-se ao padrão, uma vez que todo seu agir acon-

tece por si mesmo, como uma expressão de sua 

santidade e justiça.  

Como salvos nascidos de novo, devemos nos 

lembrar da importância de manifestar em nossas 

vidas, a justiça de Deus: “Porque melhor lhes fora 

não conhecerem o caminho da justiça, do que, 

conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamen-

to que lhes fora dado” (2Ped. 2.21). João também 

nos lembra: “Se sabeis que ele é justo, sabeis 

que todo aquele que pratica a justiça é nascido 

dele” (1Jo. 2.29). Que Deus anos ajude para 

que, pela sua graça, sejamos capazes de mani-

festar a sua justiça.  

QUESTIONÁRIO 
i. O que significa o atributo da Justiça de 
Deus? Explique. ............................................... 
.........................................................................
................................................................. 
ii. Para que Deus aja com justiça, Ele necessita 
de alguma influência além de si mesmo? Expli-
que................................................................... 
.........................................................................
..................................................................... 
iii. Cite algumas evidências bíblicas da justiça 
de Deus. ........................................................... 
.....................................................................  
.....................................................................  
iv.  Quais aspectos da Justiça de Deus devem 
ser manifestados na vida do salvo? Explique.... 
..................................................................... 
..................................................................... 
v. Qual é o padrão da Justiça, e quem define o 
que é justo e injusto? Explique. ....................... 
.........................................................................
......................................................................... 

Hinos para a Semana 
 

20 – GRANDE É O SENHOR 
 

Grande é o Senhor e mui digno de louvores, 

Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. 

A alegria de toda a terra. 

Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, 

E que nos ajuda contra o inimigo. 

Por isso diante dele nos prostramos. 

 
Queremos o teu nome engrandecer,  
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. 
Confiamos em teu infinito amor, 
Pois só tu és o Deus eterno,  
Sobre toda a terra e céus! 


