Comunidade Cristã Internacional

LIÇÃO 6 – ABC

TODOS OS TIPOS DE ORAÇÃO

ÍNDICE
1 Tipos de orações.................................................................................................................................................................................................3
1.1 I -INSTANT (IMEDIATA)...........................................................................................................................................................3
1.2 N - NUISANCE (INCÔMODA)...................................................................................................................................................4
1.3 T - THANKSGIVING (AÇÃO DE GRAÇAS).............................................................................................................................5
1.4 E - EARNEST (SINCERA)...........................................................................................................................................................5
1.4.1 Fisiologicamente........................................................................................................................................................5
1.4.2 Lágrimas.....................................................................................................................................................................5
1.4.3 Confissão e arrependimento.......................................................................................................................................6
1.4.4 Jejum..........................................................................................................................................................................6
1.4.5 Voz alta......................................................................................................................................................................6
1.4.6 PERSEVERANÇA na adversidade - MULHER CANANÉIA..................................................................................6
1.5 R - REVELATORY (REVELADORA)........................................................................................................................................7
1.5.1 Profética.....................................................................................................................................................................7
1.5.2 Observatória...............................................................................................................................................................7
1.6 C - COOPERATIVE (COOPERATIVA)......................................................................................................................................8
1.7 E - EXPECTANT (EXPECTATIVA)...........................................................................................................................................8
1.7.1 – Atitude.....................................................................................................................................................................8
1.7.2 – Discurso...................................................................................................................................................................9
1.7.3 – Sinais.......................................................................................................................................................................9
1.8 D - DECLARATION (DE DECLARAÇÃO)................................................................................................................................9
1.8. 1 A mulher sunamita..................................................................................................................................................10
1.8.2 O apóstolo Paulo......................................................................................................................................................10
1.8.3 O apóstolo Pedro......................................................................................................................................................11
1.9 E – EXALTATION (DE EXALTAÇÃO)...................................................................................................................................11
1.10 S-SPIRIT (ESPÍRITO)...............................................................................................................................................................11
1.10.1 Orando com o Espírito...........................................................................................................................................11
1.10.2 O Espírito Santo orando........................................................................................................................................12
2 A oração de um homem justo........................................................................................................................................................................12
2.1 A oração de Davi..........................................................................................................................................................................12
2.2 - A Oração de Jabez......................................................................................................................................................................13
2.3 - A Oração de Samuel...................................................................................................................................................................14
3 Os elementos da justiça..................................................................................................................................................................................15
3.1 Discurso reverencial (boca limpa)...............................................................................................................................................15
3.1.1 Escrituras..................................................................................................................................................................15
3.1.2 Proféticas..................................................................................................................................................................16
3.1.3 Exemplares...............................................................................................................................................................16
3.1.4 Edificantes................................................................................................................................................................16
3.1.5 Cortês.......................................................................................................................................................................17
3.1.6 Honestas...................................................................................................................................................................17
3.2 Pureza interna (Coração limpo).................................................................................................................................................17
3.2.1 Inocência.................................................................................................................................................................17
3.2.2 Pensamentos corretos..............................................................................................................................................18
3.3 Boas obras (Mãos limpas).............................................................................................................................................................18
3.3.1 Servir seu inimigo....................................................................................................................................................18
3.3.2 Recusar subornos......................................................................................................................................................19
3.3.3 Cuidar dos nocessitados...........................................................................................................................................19
3.3.4 Dar............................................................................................................................................................................19
3.3.5 Cuidados com a criação de Deus..............................................................................................................................19
3.4 Humildade.....................................................................................................................................................................................19
3.5 Moderação.....................................................................................................................................................................................19
3.6 Equidade (Justiça) (Olhos limpos)...............................................................................................................................................20
3.7 Obediência (Pés limpos)...............................................................................................................................................................20
3.8 Firmeza (Joelhos limpo)...............................................................................................................................................................21
3.9 Sinceridade....................................................................................................................................................................................21
3.10 Crendo em Deus..........................................................................................................................................................................21
4 Os benefícios da justiça...................................................................................................................................................................................21
4.1 Libertação.....................................................................................................................................................................................22
4.2 Imobilidade (Estabilidade/Segurança)..........................................................................................................................................22
4.3 Reino de Deus...............................................................................................................................................................................23
4.4 Oração respondida........................................................................................................................................................................23
4.5 Iluminação.....................................................................................................................................................................................23
4.6 Supervisão de Deus.......................................................................................................................................................................23
4.7 Sucesso/Satisfação........................................................................................................................................................................24
4.8 Aprimoramento.............................................................................................................................................................................24
4.9 Nepotismo.....................................................................................................................................................................................24
4.10 Exultação (Alegria).....................................................................................................................................................................24

TODOS OS TIPOS DE ORAÇÃO
1 Tipos de orações
(Efésios 6:18) Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica;
tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os
santos.(NVI)
Em Efésios 6:18, Paulo pede que os efésios orem com todos os tipos de orações. 10 diferentes
tipos de orações são mencionados abaixo.
MNEMÔNICO - INTERCEDES
TIPOS DE ORAÇÃO:
I - INSTANT (IMEDIATA)
N - NUISANCE (INCÔMODA)
T - THANKSGIVING (AÇÃO DE GRAÇAS)
E - EARNEST (SINCERA)
R - REVELATORY (REVELADORA)
C - COOPERATIVE (COOPERATIVA)
E - EXPECTANT (EXPECTATIVA)
D - DECLARATION (DE DECLARAÇÃO)
E - EXALTATION (DE EXALTAÇÃO)
S - SPIRIT (ESPIRITO)
AMPLIAÇÃO
1.1 I -INSTANT (IMEDIATA)
Orando ao mesmo tempo em que surge a necessidade. Orando no local onde está.
(Neemias 2:2-5) Por isso o rei me perguntou: "Por que o seu rosto parece tão triste,
se você não está doente? Essa tristeza só, pode ser do coração! " Com muito medo, eu
disse ao rei: "Que o rei viva para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, se a
cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram
destruídas pelo fogo? " O rei me disse: "O que você gostaria de pedir? " Então orei
ao Deus dos céus, e respondi ao rei: "Se for do agrado do rei e se o seu servo puder
contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá onde meus
pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la". (NVI)
Neemias estava terrivelmente com medo porque o rei testemunhou seu semblante triste. Isso
refletia negativamente sobre o reino do rei e da vida ameaçada de Neemias. Quando o rei
pediu uma razão para sua tristeza, Neemias orou a Deus e respondeu. Ele não se retirou para
seu quarto para orar. Ele orou no local, em sua crise.
(2Reis 20:1-2) Naquele tempo Ezequias ficou doente, e quase morreu. O profeta
Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo e lhe disse: "Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a
sua casa, pois você vai morrer; não se recuperará". Ezequias virou o rosto para a
parede e orou ao Senhor: (NVI)
Ezequias orou imediatamente depois de ouvir a declaração profética de Isaías.
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O salmista orou em sua angústia.
(Salmos 118:5) Na minha angústia clamei ao Senhor; e o Senhor me respondeu,
dando-me ampla liberdade. (NVI)
1.2 N - NUISANCE (INCÔMODA)
Este é o tipo de oração que assedia Deus. É caracterizado pela persistência monótona.
(Lucas 18:1-7) Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrarlhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: "Em certa cidade
havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia
naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: ‘Fazeme justiça contra o meu adversário’. "Por algum tempo ele se recusou. Mas
finalmente disse a si mesmo: ‘Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os
homens, esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela não venha
me importunar’ ". E o Senhor continuou: "Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus
não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará
fazendo-os esperar? (NVI)
Jesus usa o caso de uma viúva e um juiz injusto para ilustrar este tipo de oração. Uma viúva
inconseqüente teve sucesso em sua petição a um juiz injusto, não por causa da justiça ou
compaixão do juiz, mas por causa de sua perseverança irritante. Assim, Jesus está dizendo,
em outras palavras, "você pode imaginar apenas a resposta de Deus às orações persistentes de
seus escolhidos".
(Atos 12:5) Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a
Deus por ele. (NVI)
A igreja orou insistentemente por Pedro por mais de 6 dias. Quando Pedro foi milagrosamente
libertado por meio das orações da igreja, ele foi para a casa de Rode (Atos 12:12-13) onde as
orações eram feitas.
(Atos 12:13-16) Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio
atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem
abrir a porta, e exclamou: "Pedro está à porta!" Eles porém lhe disseram: "Você está
fora de si!" Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: "Deve ser o anjo
dele". Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram
perplexos. (NVI)
Os versos sublinhados indicam que esta foi uma sessão de oração sem fé, mas Deus
respondeu.
Razão: A ORAÇÃO FOI PERSISTENTE E INCOMODA.
(1 Tessalonicenses 5:17) Orem continuamente. (NVI)
(1Samuel 12:23) E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por
vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. (NVI)
Jacó recusou-se a deixá-lo ir até que o Senhor o abençoou.
4

(Genesis 32:26) Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta". Mas
Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes". (NVI)
Veja também 1Reis 18:42-43
1.3 T - THANKSGIVING (AÇÃO DE GRAÇAS)
Oração no âmbito de ação de graças. A atmosfera predominante deste tipo de oração é a ação
de graças.
(João 11:41) Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: "Pai, eu te
agradeço porque me ouviste. (NVI)
(Jonas 2:9) Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu
prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor". (NVI)



Primeiro Jonas confessou seu erro – Jonas 1:12
Resultado: Jonas 1:15 - Ele foi lançado ao mar.




Segundo ele orou – Jonas 2:2
Resultado: Jonas 2:3a - Ele afundou nas profundezas do mar.



Em terceiro lugar, ele se arrependeu – Jonas 2:4c... No entanto, vou olhar para o teu
santo templo.
Resultado: Jonas 2:5c - algas marinhas se enrolaram na sua cabeça.
O problema de Jonas piorou.






Em quarto lugar, ele começou a agradecer a Deus – Jonas 2:9 "Mas eu, com um
cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti.
Resultado: Jonas 2:10 " E o Senhor ordenou ao peixe , e ele vomitou Jonas em terra
seca".

À medida que sua vida estava "acabando", ele ofereceu “uma canção de ação de graças”. Este
ato de ação de graças em sua oração fez o peixe adoecer, efetuando sua libertação.
1.4 E - EARNEST (SINCERA)
Esta oração envolve sinceridade, profundidade, fervor, o desespero. Seriedade pode ser
demonstrada em algumas das seguintes maneiras:
1.4.1 Fisiologicamente
(Lucas 22:44) Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente; e o seu suor era
como gotas de sangue que caíam no chão.(NVI)
1.4.2 Lágrimas
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(Hebreus 5:7) Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e
súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo
ouvido por causa da sua reverente submissão. (NVI)
(1Samuel 1:9-10) Certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o
sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se
levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor.(NVI)
1.4.3 Confissão e arrependimento
(Tiago 5:16) Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos
outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. (NVI)
(Daniel 9:3) Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum,
em pano de saco e coberto de cinza. (NVI)
(Daniel 9:5) nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos
afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. (NVI)
(Esdras 9:5-6) Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a
túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor,
para o meu Deus, e orei: Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado
para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as
nossas cabeças e a nossa culpa sobe até aos céus.(NVI)
(Neemias 9:33-34) Em tudo o que nos aconteceu foste justo; agiste com lealdade
mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos
antepassados não seguiram a tua Lei; não deram atenção aos teus mandamentos nem
às advertências que lhes fizeste. (NVI)
Veja também Salmo 51 e Lucas 18:13
1.4.4 Jejum
(2Samuel 12:16) E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando
em casa, passou a noite deitado no chão. (NVI)
1.4.5 Voz alta
(Ezequiel 11:13) Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia,
morreu. Então prostrei-me, rosto em terra, e clamei em alta voz: "Ah! Soberano
Senhor! Destruirás totalmente o remanescente de Israel? " (NVI)

1.4.6 PERSEVERANÇA na adversidade - MULHER CANANÉIA
Mateus 15:22-28.
Ela superou o egoísmo dos discípulos.
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(Mateus 15:23) Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se
aproximaram dele e pediram: "Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós".
(NVI)
Ela superou o preconceito.
(Mateus 15:24) Ele respondeu: "Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de
Israel".(NVI)
Ela adorou, embora ela fosse rejeitada.
(Mateus 15:25)A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse:"Senhor, ajuda-me!”(NVI)
Ela superou insulto.
(Mateus 15:27) Disse ela, porém: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das
migalhas que caem da mesa dos seus donos".(NVI)
Jesus elogiou a sua fé - sua persistência sincera.
(Matheus 15:28) Jesus respondeu: "Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você
deseja". E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. (NVI)
1.5 R - REVELATORY (REVELADORA)
Há dois aspectos a esta oração: Profética e Observatória.
1.5.1 Profética
Oração após a revelação da vontade de Deus.
(1Reis 18:36-37) À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: "Ó
Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és
Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua.
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és
Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti". (NVI)
(Daniel 9:2-4) No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas
Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação
de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com
orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao
meu Deus, e confessei: "Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança
de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos,(NVI)
Ananias orou por Paulo após a revelação da vontade de Deus
(Atos 9:10-18)
1.5.2 Observatória
Este é um estado de vigilância constante - observando pontos tentação e dispositivos do
inimigo, e orando em conformidade.
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(Mateus 26:41) "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está
pronto, mas a carne é fraca". (NVI)
(1Pedro 5:8) Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor
como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. (NVI)
1.6 C - COOPERATIVE (COOPERATIVA)
Esta é a oração de concordância.
(Mateus 18:19) "Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em
qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos
céus.(NVI)
Ezequias foi um rei justo. Ele travou uma guerra contra a idolatria. Depois de seus atos de
fidelidade, ele foi atacado por Senaqueribe, rei da Assíria, um inimigo que estava além de
suas capacidades militares. A Assíria se gabava de sucesso ininterrupto, despojado de sua
riqueza, minou sua autoridade tentado o povo de Judá com melhores perspectivas. Ezequias
responde com a oração de concordância:
(2Crônicas 32:20-21) Por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amoz,
clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os
homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de
forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o
templo do seu deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada.(NVI)
Deus honra a oração com a rápida destruição do acampamento assírio.
1.7 E - EXPECTANT (EXPECTATIVA)
Acreditando que você receberá.
(Marcos 11:24) Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam
que já o receberam, e assim lhes sucederá. (NVI)
Orações expectativas são orações de fé.
(Tiago 5:15) E a oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E se
houver cometido pecados, ele será perdoado. (NVI)
Este tipo de oração exige uma demonstração de expectativa que pode ser visto em três áreas:
1.7.1 - Atitude
OUSADIA
Davi corajosamente enfrentou Golias, porque ele esperava que Deus fosse livrá-lo.
ALEGRAI-VOS NA TRIBULAÇÃO
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(Atos 16:25) Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos
a Deus; os outros presos os ouviam.(NVI)
1.7.2 - Discurso
Positividade e ação de graças demonstram que você acredita que a sua oração será respondida.
Assim, a oração de agradecimento também se encaixa nesta categoria.
1.7.3 - Sinais
Há sinais físicos que demonstram expectativa:


Abrão (pai exaltado) para Abraão (pai de multidões). Abrão aceitou a mudança de
nome no momento em que ele não tinha filhos.



Ramos listrados de Jacó, na esperança do gado listrado.



A compra de Jeremias de terra no início do cativeiro, porque ele esperava que a nação
voltasse 70 anos depois.



A compra de um berço, porque você espera um bom resultado em sua gravidez.



A construção de uma garagem, quando você está orando para que Deus te abençoe
com um carro.



Que tal levar um guarda-chuva, na época da seca, quando você está orando por chuva.



Elias postou seu servo para olhar, para que ele esperava chuva, quando orava.

(1Reis 18:41-43) E Elias disse a Acabe: "Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de
chuva pesada". Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo,
dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. "Vá e olhe na direção do mar", disse
ao seu servo. E ele foi e olhou. "Não há nada lá", disse ele. Sete vezes Elias mandou:
"Volte para ver”. (NVI)
1.8 D - DECLARATION (DE DECLARAÇÃO)
Isto é dizer/declarar a solução antes de pedir a Deus ou sem pedir a Deus.
(Marcos 11:13-14) Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria
nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não
era tempo de figos. Então lhe disse: "Ninguém mais coma de seu fruto". E os seus
discípulos ouviram-no dizer isso. (NVI)
(Marcos 11:20-26) De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes.
Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: "Mestre! Vê! A figueira que amaldiçoaste secou!"
Respondeu Jesus: "Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este
monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e não duvidar em seu coração, mas crer que
acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês
pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando
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estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que
também o Pai celestial lhes perdoe os seus pecados". Mas se vocês não perdoarem,
também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. (NVI)
Pedro ficou maravilhado que a declaração de Jesus secou a figueira. Jesus ensinou a
declaração no contexto de oração (VS 24-25).
Jesus revela três condições para quem quer operar a este nível:
1. Tenha fé em Deus.
2. Não duvide, mas acredite que essas coisas que você diz acontecem.
3. Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe.
Se Deus deu o poder de declaração para qualquer um que anda em falta de perdão, muitos
moradores vão encontrar-se no mar.
Somos um sacerdócio real - rei sacerdotes. A emissão de decretos é uma prerrogativa real.
As seguintes escrituras também validam a autoridade de um crente para fazer declarações.
(Mateus 18:18) "Digo-lhes a verdade: Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido
ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no
céu.(NVI)
(Provérbios 18:21) A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de
usá-la comerão do seu fruto.(NVI)
(Jó 22:28) O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos.(NVI)
EXEMPLOS:
1.8. 1 A mulher sunamita
(2Reis 4:23) Ele perguntou: "Mas, por que hoje? Não é lua nova nem sábado! " Ela
respondeu: "Não se preocupe". (NVI)
(2Reis 4:25-26) Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no monte
Carmelo. Quando ele a viu a distância, disse a seu servo Geazi: "Olhe! É a sunamita!
Corra ao encontro dela e lhe pergunte: ‘Está tudo bem com você? Tudo bem com seu
marido? E com seu filho?’" Ela respondeu a Geazi: "Está tudo bem".(NVI)
Embora seu filho estivesse morto, ela declarou que "está bem", porque acreditava que Eliseu
era um verdadeiro homem de Deus.
1.8.2 O apóstolo Paulo
(Atos 13:8-12) Mas Elimas, o mágico (esse é o significado do seu nome) opôs-se a
eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio
do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: "Filho do diabo e inimigo de
tudo o que é justo! Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é
que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do
Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante
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algum tempo". Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando,
procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido,
creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. (NVI)
Paulo declarou cegueira sobre Elimas, o feiticeiro para dificultar ele em seu ministério para o
procônsul. Declaração foi creditada no ensinamento do Senhor (VS 12).
1.8.3 O apóstolo Pedro
(Atos 3:6-9) Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande". Segurando-o pela mão direita, ajudou-o
a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de
um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo,
andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando
a Deus, (NVI)
Pedro declarou a cura do homem coxo.
1.9 E – EXALTATION (DE EXALTAÇÃO)
Oração no contexto de exaltação.
(2Crônicas 20:1-22)
Josafá era um rei justo. Ele instituiu reformas justas em Judá. Ele exigiu a integridade em seus
juízes. Após estes atos de fidelidade, ele foi cercado por inimigos muito maiores do que o seu
poderio militar. Ele procurou o Senhor e proclamaram um jejum em todo Judá. No meio da
congregação, declarou o domínio de Deus e dependência do país sobre ele. Após a promessa
profética de vitória, e ordenou cantores para louvar o Senhor, quando iam para o campo de
batalha. Na atmosfera de louvor a Deus venceu o inimigo - a oração de Josafá foi respondida.
(2Crônicas 20:21-22) Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens
para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente
do exército, cantando: "Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre".
Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas
contra os homens de Amom, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo
Judá, e eles foram derrotados.(NVI)
Paulo e Silas foram libertos da prisão por causa da seqüência de oração com louvor.
(Atos 16:25-26) Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando
hinos a Deus; os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão
violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se
abriram, e as correntes de todos se soltaram. (NVI)
1.10 S-SPIRIT (ESPÍRITO)
1.10.1 Orando com o Espírito
(1Corintios 14:14-15) Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente
fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o
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entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento.
(NVI)
Esse tipo de oração envolve orar em línguas - um exercício do dom do Espírito. Esta oração
não envolve a mente.
(Judas 1:20) Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no
Espírito Santo.(NVI)
1.10.2 O Espírito Santo orando
(Romanos 8:26-27) Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois
não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque
o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. (NVI)
Aqui, o Espírito Santo ora por nós com gemidos que não podem ser identificados.
2 A oração de um homem justo
(Tiago 5:16) Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos
outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. (NVI)
Não é a oração que vale muito, mas o estado do indivíduo que determina o resultado da
oração.
2.1 A oração de Davi
(2Samuel 22)
(2 Samuel 22:1) Davi cantou ao Senhor este cântico, quando este o livrou das mãos de
todos os seus inimigos e das mãos de Saul,(NVI)
Quando Davi estava cercado por seus inimigos, ele ofereceu quatro tipos de oração: 2Samuel
22:4-7


ORAÇÃO EXALTAÇÃO

4a e b - Clamo ao Senhor, que é digno de louvor,


ORAÇÃO EXPECTANTE

4c - e sou salvo dos meus inimigos.
5 - As ondas da morte me cercaram; as torrentes da destruição me aterrorizaram.
6 - As cordas da sepultura me envolveram; as armadilhas da morte me confrontaram.
 ORAÇÃO DE IMEDIATO
7 - Na minha angústia, clamei ao Senhor; clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a
minha voz; o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos.


FERVOROSA ORAÇÃO
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7b - Do seu templo ele ouviu a minha voz; o meu grito de socorro chegou aos seus
ouvidos.
A oração de Davi foi seguida por uma demonstração incomum de poder:
A) Terremoto - VS 8
B) Tempestade - VS 12 e 13
C) Trovão e relâmpagos - VS 14 e 15
(2Samuel 22:20) Deu-me ampla liberdade; livrou-me, pois me quer bem.(NVI)
No verso 20 Davi revela a razão para esta demonstração extravagante de poder na sua
libertação. Deus o libertou porque Deus se agradou dele. O Senhor se agradou de Davi por
causa de sua justiça.
(2Samuel 22:21-25) "O Senhor me tratou segundo a minha retidão; segundo a pureza
das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor; não cometi a
perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de
mim; não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e
guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a
pureza das minhas mãos perante ele.(NVI)
A justiça de Davi incluiu:
1) Mãos limpas - conforme a pureza das minhas mãos me recompensou.
2) Pés limpos- Pois tenho guardado os caminhos do Senhor.
3)Coração limpo - Eu também era irrepreensível diante dele, e me guardei da minha
iniqüidade.
(2Samuel 22: 25) O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, segundo a
pureza das minhas mãos perante ele.(NVI)
(Tiago 5:16b) A oração de um justo é poderosa e eficaz.(NVI)
2.2 - A Oração de Jabez
(1Crônicas 4:9-10) Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe
deu o nome de Jabez, dizendo: "Com muitas dores o dei à luz". Jabez orou ao Deus de
Israel: "Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras! Que a tua mão esteja comigo,
guardando-me de males e livrando-me de dores". E Deus atendeu ao seu pedido.
(NVI)
“Deus respondeu a oração de Jabez”, porque ele foi mais ilustre que seus irmãos - não por
causa de sua dor ou o fato de que ele orou. A questão era a sua posição diante de Deus.
(Tiago 5:16b) A oração de um justo é poderosa e eficaz.(NVI)
“E Jabez também, ele é Otniel, honrado e especialista na lei além de seus irmãos, cuja mãe
chamou o seu nome Jabez, porque tinha dado a luz a ele com sofrimento. E Jabez orou ao
Deus de Israel, dizendo: O que a bênção queres me abençoar com crianças e ampliar minhas
fronteiras com os discípulos; e que a tua mão seja comigo no mundo dos negócios, para que
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possas fazer de mim como aos meus companheiros, concupiscência que o mal pode o menos
me entristecer! E o Senhor concedeu pelo que ele orou.”
(a partir dos comentários de Adam Clarke)
2.3 - A Oração de Samuel
SAMUEL VEIO PARA DEUS
(1Samuel 2:18) Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo
uma túnica de linho.(NVI)
A PALAVRA DE DEUS VEIO A SAMUEL
(1Samuel 3:21) O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a
Samuel por meio de sua palavra. (NVI)
A PALAVRA DE SAMUEL VEIO A ISRAEL
(1Samuel 3:19) O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que
todas as suas palavras se cumprissem.(NVI)
(1Samuel 4:1) Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e,
intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de
quatro mil deles no campo de batalha.(NVI)
(1Samuel 2:26) E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais
estimado pelo Senhor e pelo povo.(NVI)
No meio de uma geração má e adúltera, na casa de Eli, Samuel se aproximou de Deus. O
ambiente perverso não afetou sua relação com Deus. Ele cresceu em graça diante de Deus e
dos homens. Ele logo possuía a palavra do SENHOR. Nenhuma de suas palavras caiu no
chão.
(1Samuel 7:8-10) E disseram a Samuel: "Não pare de clamar por nós ao Senhor
nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus". Então Samuel pegou um
cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele
clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel
oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia,
porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em
pânico. Então foram derrotados por Israel.(NVI)

Os filhos de Israel pediram a Samuel para interceder em seu nome, porque eles reconheceram
justa posição de Samuel diante de Deus.
OBSERVE AS MÃOS LIMPAS DE SAMUEL:
(1Samuel 12:2-5) Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou
velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante
de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um
jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi a alguém, ou se das mãos de alguém
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aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim na
presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei
restituição". E responderam: "Você não nos explorou nem nos oprimiu. Você não
tirou coisa alguma das mãos de ninguém". Samuel lhes disse: "O Senhor é testemunha
diante de vocês, e bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não
encontraram culpa alguma em minhas mãos". E disseram: "Ele é testemunha".(NVI)
Samuel nem enganou nem usou sua posição para oprimir ninguém. Sua justiça foi confirmada
pela nação de Israel. Foi a justiça de Samuel que influenciou Deus para intervir quando a
nação estava em crise.
(Tiago 5:16b) A oração de um justo é poderosa e eficaz.(NVI)
(1Samuel 7:13) Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o
território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de
Samuel. (NVI)
3 Os elementos da justiça
JUSTIÇA
A justiça é a conformidade com o caráter moral de Deus. Fazer aquilo que é certo e justo aos
olhos de Deus. É a "limpeza" aos olhos de Deus.
(1João 2:29) Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que
pratica a justiça é nascido dele.(NVI)
Dikaiosune (grego) o caráter ou qualidade de estar certo ou apenas, que antigamente era
escrito “rightwiseness”, que expressa claramente o significado.
(do Dicionário Expositivo de Palavras Bíblicas de Vine)
(Ezequiel 18:5-9) "Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e
direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da
nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo nem se deita com uma
mulher durante os seus dias de fluxo. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que
tomou como garantia num empréstimo. Não comete roubos, mas dá a comida aos
famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro nem
cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois
homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele
homem é justo; com certeza ele viverá, palavra do Soberano Senhor.(NVI)
ALGUMAS AÇÕES CORRETAS SÃO LISTADAS ABAIXO:
3.1 Discurso reverencial (boca limpa)
(Provérbios 16:13) O rei se agrada dos lábios honestos; e dá valor ao homem que
fala a verdade.(NVI)
Discurso reverencial é o discurso justo e tem as seguintes características:
3.1.1 Escrituras
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(Filipenses 1:14) E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão,
estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor.(NVI)
(Colossenses 3:16) Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e
aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e
cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações.(NVI)
(Josué 1:8) Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de
dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. (NVI)
(Deuteronômio 11:19) Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando
estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e
quando se levantarem.(NVI)
(Tito 2:8) use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles
que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a
nosso respeito. (NVI)
(Som - VERDADEIRO na doutrina - Strongs 5199)
3.1.2 Proféticas
(1Pedro 4:11) Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se
alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas
Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para
todo o sempre. Amém. (NVI)
3.1.3 Exemplares
(1Timóteo 4:12) Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um
exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.(NVI)
3.1.4 Edificantes
(Provérbios 10:11) A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a
violência. (NVI)
(Tiago 4:11) Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou
julga o seu irmão, fala contra a Lei e a julga. Quando você julga a Lei, não a está
cumprindo, mas está se colocando como juiz. (NVI)
(Efésios 4:29) Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for
útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que
a ouvem.(NVI)
(Provérbios 10:21) As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos
morrem por falta de juízo. (NVI)
(Salmos 15:1-3) Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu
santo monte?Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de
coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu
semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, (NVI)
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3.1.5 Cortês
(Provérbios 10:32) Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios
só conhece a perversidade.(NVI)
(Provérbios 15:28) O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios
jorra o mal. (NVI)
(Colossenses 4:6) O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que
saibam como responder a cada um. (NVI)
(Efésios 5:4) Não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais, que
são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. (NVI)
(Filipenses 2:14) Façam tudo sem queixas nem discussões, (NVI)
3.1.6 Honestas
(Efésios 4:25) Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a
verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. (NVI)
3.2 Pureza interna (Coração limpo)
(Salmos 24:4-5) Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre
aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu
Salvador lhe fará justiça. (NVI)
CARACTERIZADA POR:
3.2.1 Inocência
(Filipenses 1:10) para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e
irrepreensíveis até o dia de Cristo, (NVI)
(Filipenses 2:15) para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham
como estrelas no universo, (NVI)
(2Samuel 22:24) Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar.
(NVI)
(Salmos 17:3) Provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas, e nada
encontras; decidi que a minha boca não pecará (NVI)
(Números 16:15) Moisés indignou-se e disse ao Senhor: "Não aceites a oferta deles.
Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles". (NVI)
(2Coríntios 4:2) Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos; não
usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara
exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos, diante de Deus.
(NVI)
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3.2.2 Pensamentos corretos
(Provérbios 12:5) Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é
enganoso. (NVI)


ATOS SECRETOS DA JUSTIÇA

JACÓ
(Genesis 31:39) Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras; eu
mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de
noite. (NVI)
JOSÉ
(Genesis 39:8-9) Mas ele se recusou e lhe disse: "Meu senhor não se preocupa com
coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta
casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher
dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? "
(NVI)
NEEMIAS
(Números 5:14-15) Além disso, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui
nomeado governador deles na terra de Judá, até o trigésimo-segundo ano do reinado,
durante doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao
governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um
peso sobre o povo e tomaram deles quatrocentos e oitenta gramas de prata, além de
comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não
agi dessa maneira. (NVI)


CONVICÇÃO PESSOAL FORTE
(1Samuel 24:5-6) Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado
uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: "Que o SENHOR me livre
de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele; pois é o ungido do
Senhor". (NVI)



BONS DESEJOS
(Provérbios 11:23) O desejo dos justos resulta em bem; a esperança dos ímpios, em
ira. (NVI)

3.3 Boas obras (Mãos limpas)
3.3.1 Servir seu inimigo
(Romanos 12:17-21) Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é
correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito:
"Minha é a vingança; eu retribuirei", diz o Senhor. Pelo contrário: "Se o seu inimigo
tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você
amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele". (NVI)
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3.3.2 Recusar subornos
(Êxodo 23:8) "Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento
e prejudica a causa do justo. (NVI)
(Salmos 15:1-5) Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu
santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de
coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu
semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece
desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo
quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem aceita
suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado! (NVI)
3.3.3 Cuidar dos necessitados
(Isaias 58:7-8) Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre
desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí
sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura; a sua
retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. (NVI)
(Ezequiel 18:5-9) "Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e
direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da
nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo nem se deita com uma
mulher durante os seus dias de fluxo. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que
tomou como garantia num empréstimo. Não comete roubos, mas dá a comida aos
famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro nem
cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois
homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele
homem é justo; com certeza ele viverá, palavra do Soberano Senhor. (NVI)
3.3.4 Dar
(Provérbios 21:26) O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem
cessar. (NVI)
3.3.5 Cuidados com a criação de Deus
(Provérbios 12:10) O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais
bondosos dos ímpios são cruéis. (NVI)
3.4 Humildade
(Lucas 18:13-14) "Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o
céu, mas batendo no peito, dizia: ‘Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador’.
"Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus.
Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado". (NVI)
3.5 Moderação
(Daniel 1:8) Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o
vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. (NVI)
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(Romanos 13:14) Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne. (NVI)
(1Coríntios 9:27) Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que,
depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. (NVI)
(Tito 2:12) Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver
de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, (NVI)
3.6 Equidade (Justiça) (Olhos limpos)
(2Cronicas 19:6-7) dizendo-lhes: "Considerem atentamente aquilo que fazem, pois
vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês
sempre que derem um veredicto. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês.
Julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça nem
parcialidade nem suborno". (NVI)
(Provérbios 28:21-22) Agir com parcialidade não é bom; pois até por um pedaço de
pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas, e não percebe
que a pobreza o aguarda. (NVI)
(Ezequiel 18:5-9) "Suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e
direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da
nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo nem se deita com uma
mulher durante os seus dias de fluxo. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que
tomou como garantia num empréstimo. Não comete roubos, mas dá a comida aos
famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro nem
cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois
homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele
homem é justo; com certeza ele viverá, palavra do Soberano Senhor. (NVI)
(João 7:24) Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos".
(NVI)
3.7 Obediência (Pés limpos)
(Lucas 1:6) Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo
irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. (NVI)
(Provérbios 13:6) A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o
pecador. (NVI)
(1Coríntios 15:34) Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar; pois
alguns há que não têm conhecimento de Deus; digo isso para vergonha de vocês.
(NVI)
(Salmos 18:20-22) O Senhor me tratou conforme a minha justiça; conforme a pureza
das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor; não agi como
ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim;
não me desviei dos seus decretos. (NVI)
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3.8 Firmeza (Joelhos limpo)
(Jó 17:9) Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos
puras se tornarão cada vez mais fortes. (NVI)
(2Reis 22:2) Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu
predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. (NVI)
(Daniel 3:18) Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos
seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer". (NVI)
(Atos 4:19-20) Mas Pedro e João responderam: "Julguem os senhores mesmos se é
justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos
deixar de falar do que vimos e ouvimos". (NVI)
3.9 Sinceridade
(Levítico 19:35-36) "Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento,
peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto
para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. (NVI)
(Deuteronômio 25:15-16) Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês
vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o seu Deus
detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. (NVI)
(Provérbios 11:1) O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão
prazer. (NVI)
(2Coríntios 1:12) Este é o nosso orgulho: A nossa consciência dá testemunho de que
nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês,
com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do
mundo, mas de acordo com a graça de Deus. (NVI)
(João 1:47) Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro
israelita, em quem não há falsidade". (NVI)
(1Tessalonicenses 2:3-4) Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em
motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los; pelo contrário, como homens
aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por ele o evangelho, não
falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. (NVI)
3.10 Crendo em Deus
(Gálatas 3:6) Considerem o exemplo de Abraão: "Ele creu em Deus, e isso lhe foi
creditado como justiça". (NVI)
4 Os benefícios da justiça
(Isaías 3:10) Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas
ações. (NVI)
(Provérbios 11:31) Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto
mais o ímpio e o pecador! (NVI)
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JUSTIÇA
 O que está de acordo com a vontade revelada de Deus.
 Ação correta.
 O que é certo ou apenas aos olhos de Deus.
Os seguintes benefícios aplicam-se aos justos:
4.1 Libertação
(Salmos 34:19) O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas;
(NVI)
(Salmos 37:39-40) Do Senhor vem a salvação dos justos; ele é a sua fortaleza na hora
da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra; ele os livra dos ímpios e os salva,
porque nele se refugiam. (NVI)
(Provérbios 11:8) O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o
ímpio. (NVI)
Mesmo na sua posteridade será entregue.
(Provérbios 11:21) Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os
justos serão poupados. (NVI)
Por exemplo, Abias
(1Reis 15:3-5) Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido; seu
coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o
coração de Davi, seu antepassado. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu
Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém dando-lhe um filho como sucessor e
fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de
obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida,
exceto no caso de Urias, o hitita. (NVI)
4.2 Imobilidade (Estabilidade/Segurança)
(Salmos 37:17) pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os
justos. (NVI)
(Provérbios 24:16) pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se, mas os
ímpios são arrastados pela calamidade.(NVI)
(Salmos 55:22) Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais
permitirá que o justo venha a cair. (NVI)
(Provérbios 10:30) Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram
na terra.(NVI)
(Provérbios 12:3) O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos
ímpios. (NVI)
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(Provérbios 12:7) A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos
ímpios apodrecerá. (NVI)
4.3 Reino de Deus
(Mateus 25:33-34) E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
"Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Venham, benditos de meu Pai!
Recebam como herança o Reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo.
(NVI)
(1João 2:29) Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que
pratica a justiça é nascido dele.(NVI)
O Reino de Deus é para aqueles que praticam a justiça
(Efésios 5:5) Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral nem impuro nem
ganancioso, que é idólatra, tem herança no Reino de Cristo e de Deus. (NVI)
(Gálatas 5:21) e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como
antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus.
(NVI)
(Apocalipse 22:14-15) "Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à
árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que
praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras
e todos os que amam e praticam a mentira. (NVI)
4.4 Oração respondida
(Tiago 5:16) Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos
outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. (NVI)
(Salmos 34:15) Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão
atentos ao seu grito de socorro; (NVI)
(Salmos 34:17) Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas
tribulações. (NVI)
(Provérbios 10:24) O que o ímpio teme lhe acontecerá; o que os justos desejam lhes
será concedido. (NVI)
(Provérbios 15:29) O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos.
(NVI)
4.5 Iluminação
(Provérbios 3:32) pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande
amigo.(NVI)
4.6 Supervisão de Deus
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(Salmos 34:15) Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão
atentos ao seu grito de socorro; (NVI)
4.7 Sucesso/Satisfação
(Isaías 33:15-16) Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o
lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de
assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que
habitará nas alturas; seu refúgio será a fortaleza das rochas; terá suprimento de pão,
e água não lhe faltará.(NVI)
(Salmos 92:12) Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do
Líbano; (NVI)
(Provérbios 15:6) É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza
com inquietação. (NVI)
(Provérbios 11:28) Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos
florescerão como a folhagem verdejante.(NVI)
(Salmos 37:17-19) pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém
os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para
sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados; em dias de fome
desfrutarão fartura. (NVI)
(Salmos 37:25) Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado,
nem seus filhos mendigando o pão.(NVI)
(Provérbios 10:3) O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos
ímpios. (NVI)
4.8 Aprimoramento
(Salmos 75:10) Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos
aumentará.(NVI)
(2Samuel 3:1) A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi
tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. (NVI)
(Jó 17:9) Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos
puras se tornarão cada vez mais fortes. (NVI)
4.9 Nepotismo
(Salmos 5:12) Pois tu, Senhor, abençoas o justo; o teu favor o protege como um
escudo.(NVI)
4.10 Exultação (Alegria)
(Salmos 97:11-12) A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração.
Alegrem-se no Senhor, justos, louvem o seu santo nome. (NVI)
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(Provérbios 29:6) O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas
o justo pode cantar e alegrar-se. (NVI)
(Provérbios 10:28) O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos
ímpios dão em nada. (NVI)
(Salmos 64:10) Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio; congratulemse todos os retos de coração! (NVI)
(Salmos 118:15) Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos: "A mão
direita do Senhor age com poder! (NVI)
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