
5

BEM AVENTURADOS OS QUE TÊM FOME E SEDE DE 
JUSTIÇA

Pedro Jorge, Pr.

17 de abril de 2019



INTRODUÇÃO

Mansidão como a entrega da nossa vontade a 

Deus.

Circunstâncias

Submissão (Ef 1.11)

Mansidão



INTRODUÇÃO

Porque a existência de tanta injustiça no 

mundo? Porque Deus não dá fim a esse quadro?

A fome e sede de justiça enquanto ações 

práticas na vida do cristão!

A fome e sede enquanto sinais de vida 

saudável!



1- TIPOS DESEJÁVEIS DE JUSTIÇA

1.1 A justiça imputada por Deus.

Rm 4.1-51

Que diremos, então, a respeito de Abraão, 

nosso pai segundo a carne? O que foi que ele 

conseguiu? Porque, se Abraão foi justificado por 

obras, tem do que se orgulhar, porém não 

diante de Deus. 



1- TIPOS DESEJÁVEIS DE JUSTIÇA

1.1 A justiça imputada por Deus.

1 Pois o que diz a Escritura? Ela diz: “Abraão 

creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para 

justiça.” Ora, para quem trabalha, o salário não 

é considerado como favor, mas como dívida. 

Mas, para quem não trabalha, porém crê 

naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é 

atribuída como justiça.



1- TIPOS DESEJÁVEIS DE JUSTIÇA

1.2 A justiça implantada, o fruto 
do Espírito.

1 O contexto judaico do século I.

Porque eu afirmo que, se a justiça de 

vocês não exceder em muito a dos 

escribas e fariseus, jamais entrarão 

no Reino dos Céus.“

Mt 5.20



1- TIPOS DESEJÁVEIS DE JUSTIÇA

1.2 A justiça implantada.

1 O contexto judaico do século I.

Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos 

outros para serem vistos por eles; porque, sendo 

assim, vocês já não terão nenhuma recompensa 

junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, 

pois, você der esmola, não fique tocando trombeta 

nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, 

para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes 

digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, 

ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que 

a mão direita está fazendo, para que a sua esmola 

fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe 

dará a recompensa.“

Mt 6.1-4



1- TIPOS DESEJÁVEIS DE JUSTIÇA

1.2 A justiça implantada.

1 O contexto judaico do século I.

E, quando orarem, não sejam como os 

hipócritas, que gostam de orar em pé nas 

sinagogas e nos cantos das praças, para 

serem vistos pelos outros. Em verdade lhes 

digo que eles já receberam a sua 

recompensa. Mas, ao orar, entre no seu 

quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, 

que está em secreto. E o seu Pai, que vê em 

secreto, lhe dará a recompensa.“

Mt 6.5-6



1- TIPOS DESEJÁVEIS DE JUSTIÇA

1.2 A justiça implantada.

1 O contexto judaico do século I.

Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma 

aparência triste, como os hipócritas; porque 

desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros 

que estão jejuando. Em verdade lhes digo que 

eles já receberam a sua recompensa. Mas você, 

quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a 

fim de não parecer aos outros que você está 

jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu 

Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa

Mt 6.16-18



2- SINTOMAS DOS QUE NÃO SENTEM FOME
NEM SEDE DE JUSTIÇA (THOMAS WATSON)

1. Quando a alma justa aos seu próprios olhos 

fica ensoberbecida com sua própria justiça 

imaginária (Rm 10.3)

2. Quando o amor ao mundo e aos seus 

deleites enchem o coração (Rm 10.3)



2- SINTOMAS DOS QUE NÃO SENTEM FOME
NEM SEDE DE JUSTIÇA (THOMAS WATSON)

3. Sonolentos demais para comer. 

4. Cansaço com as atividades mundanas.



2- SINTOMAS DOS QUE NÃO SENTEM FOME
NEM SEDE DE JUSTIÇA (THOMAS WATSON)

5. Cristãos mais preocupados com o exterior do 

que com a substância. 

6. Levam mais a sério suas diversões e jogos.



2- SINTOMAS DOS QUE NÃO SENTEM FOME
NEM SEDE DE JUSTIÇA (THOMAS WATSON)

7. Tempo gasto em discussões e 

controvérsias. 



3- INCENTIVOS

1. Ansiar por Deus (Sl 63.1).

2. Tempo com a Palavra (Sl 119.103; 1Pe 2.2). 
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