
LIÇÃO 03    O DEUS JUSTO

Quando falamos de atributos, estamos falando de particula-

ridades, características  e qualidades muito próprias de alguém. 

Quando falamos em Justiça estamos tratando de julgamen-

to com prudência, de forma justa, com imparcialidade. Justiça é 

a qualidade de avaliar e julgar de forma equilibrada.

A Justiça é um atributo de Deus, faz parte de quem Ele é, o 

Senhor jamais tomará uma decisão que afronte seus próprios 

atributos, isso significa que jamais Deus tratará alguém de for-

ma parcial e injusta.

A Bíblia relata de forma clara a Justiça do Deus Todo-Podero-

so, vejamos algumas passagens que demonstram isso:

“Ele é a Rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus ca-

minhos juízo são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo 

e reto é”, Dt 32.4.

“Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar; grande é em po-

der; porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça”, 

Jó 37.23.

“Ele mesmo julgará o mundo com justiça; julgará os povos 

com retidão”, Sl 9.8.

“Ele ama a justiça e o juízo; a terra está cheia da bondade do 

SENHOR”, Sl 33.5.

“A tua justiça é como as grandes montanhas; os teus juízos 

são um grande abismo; SENHOR, tu conservas os homens e os 

animais”, Sl 36.6.

“ A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua 

salvação todo o dia, posto que não conheça o seu número. Sai-

rei na força do SENHOR Deus; farei menção da tua justiça, e só 

dela”, Sl 71.15-16.

“Atendei-me, povo meu e nação minha! Inclinai os ouvidos 

para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabele-

cerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo 

a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos; as ilhas 

me aguardarão e no meu braço esperarão. Levantai os olhos 

para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desa-

parecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma 

veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos; mas a 

minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será 

quebrantada”, Is 51.4-6.

Entendendo a Justiça de Deus
#conectou?
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