
Uma igreja família,  

vivendo o amor de Cristo,  

alcançando o próximo       

e formando discípulos”            
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Série “CRESCER” – Compromissos para aperfeiçoar a sua vida espiritual! 
MENSAGEM 03 

AJA COM JUSTIÇA - Sendo zeloso com boas obras para exaltar a Jesus 

 

S- SENTINDO (Uns aos outros) 

Pergunta: Qual foi a vez que você mais teve sede ou fome em sua vida? 
É um sinal da intensidade da fome ou sede de justiça que Jesus menciona sobre os bem-
aventurados. 
 

A- APRENDENDO (De um para todos)  

 
Jesus chama sua igreja para responder ao desafio da injustiça generalizada que aflige a 
sociedade. Miquéias, o profeta, proclamou a exigência de Deus para todos os que buscam amar 
a Deus de todo coração: Leia Miqueias 6.8 
 
1 Pedro 2.9-15 relata que não éramos povo e agora somos nação eleita, mas esta eleição 
contém nela um chamado para viver em justiça no mundo. 
 

1. De que forma os “pagãos” irão glorificar a Deus de acordo com 1 Pe 2.12? 
2. Qual a receita para silenciar àqueles que desejam nos acusar? 1 Pe 2.15 

 

R- REFLETINDO (De todos para Deus) 

 
1) Somos chamados para tornar conhecida a reputação de Deus entre os não-crentes; 
2) Somos chamados para abrir os corações dos não crentes através das nossas boas obras 
3) Nós devemos ser conhecidos pelo que fazemos, em vez de ser conhecidos pelo que não 

fazemos 
4) É quando nos envolvemos ativamente em obras de justiça que os não-crentes ouvem nossa 

mensagem 
Como tem sido a nossa vida quando se trata de agir com justiça? Temos pensado nisso como 
uma prioridade, como uma demonstração natural do nosso amor a Deus – ou é mais um “peso” 
para sermos considerados “bons” diante de Deus?  
 

A- APLICANDO (De todos para os de fora) 
 
Lucas 18:7-8 (NVI-PT) caso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele 
dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? 8 Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e 
depressa. 
Jesus ensinou que atos de justiça serão mais eficazes quando estiverem enraizados na 
oração, de noite e dia. Nunca devemos substituir a oração por atos de justiça, nem substituir atos 
de justiça pela oração. Ambos são muito importantes no Reino de Deus. 
 
Precisamos crescer em atos de Justiça...”se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, 
de modo nenhum entrareis no reino dos céus.” Mt 5.20 


