MNEMÔNICO "RIGHTEOUS" [que vem do inglês, que significa justo, reto]
JUSTIÇA - A Justiça de Deus
DEFINIÇÃO
A justiça é a qualidade da correção ou justiça. É o caráter de Deus. É a justiça de Deus
contra o pecado, a fim de trazer conformidade com a norma direita.
(Salmos 119:137) Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos.
(Jeremias 12:1) Justo és tu, ó Senhor, quando eu entrarei em juízo contigo?
A justiça de Deus é vista em:
R- RECOMPENSA
I - IMPARCIALIDADE
G - EVANGELJO DE CRISTO
H - HABITAÇÃO
T - TRIUNFO DE SERVOS DE DEUS
E - VIDA ETERNA ATRAVÉS DA FÉ
O - ORDENANÇAS
U - JUÍZO VERTICAL
S - MORTE
R - RECOMPENSA

(Hebreus 6:10) Porque Deus não é injusto, para se esquecer da sua obra, e
do amor, que fizestes para com o seu nome, por terdes ministrado aos santos, e
ainda os servis.
(1Coríntios 15:58) Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, porquanto sabeis que o vosso trabalho
não é vão no Senhor.
(2Timóteo 4:8) Desde agora, está reservada para mim a coroa da justiça que
o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a
todos os que amam a sua vinda.

(Apocalipse 22:12) E eis que cedo venho, eo meu galardão está comigo, para
dar a cada um segundo a sua obra.

(Matheus 25:21) O seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel
no pouco, eu farei de ti governante sobre muitas coisas:tu entra no gozo do teu
senhor.
Ver mnemônico "mordomia" sob o perspectiva de julgamento de Cristo - O julgamento
de recompensa.
I - IMPARCIALIDADE
(Jó 34:19-20) Quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas de
príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre "porque todos são obra de
suas mãos. Em um momento eles devem morrer, e os povos são perturbados à
meia-noite, e passam, e os poderosos são levados não por mão.
(Deuteronômio 32:4) Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus
caminhos são justos; Deus é fiel e sem iniqüidade; justo e reto é ele.
(Apocalipse 15:3)E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, eo cântico do
Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus
Todo-Poderoso; Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos.
G – EVANGELHO DE CRISTO
(Romanos 1:16-17) Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e
também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como
está escrito: Mas o justo viverá pela fé.
H - HABITAÇÃO
(Jeremias 4:2) E te juro, vive o Senhor, na verdade, na justiça e na retidão; e as
nações serão abençoadas nele, e nele hão glória.
(Salmos 97:2) Nuvens e escuridão estão ao redor dele; justiça e juízo são a base
do seu trono.
T - TRIUNFO DE SERVOS DE DEUS
(Salmos 129:2-4) 2 Muitas vezes tenho que me afligidos da minha mocidade,
todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas
costas: compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo; ele corta as cordas
dos ímpios.

(Salmos 143: 11-12) Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, pois a tua
causa da justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua benignidade
extermina os meus inimigos, e destrói todos os que afligem a minha alma; pois
eu sou servo.
(Salmos 34:19) Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas
elas.
(Êxodo 23: 27) Enviarei o meu terror adiante de ti, e destruirá todas as pessoas
a quem tu virás, e eu farei todos os teus inimigos virar as costas a ti.
(Daniel 6:22) O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para
que não me fizessem dano, porquanto inocência diante dele foi achada em mim;
e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Ver também Salmos 92:10-15
E – A VIDA ETENA ATRAVÉS DA FÉ
(Romanos 10:3-4) Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando
estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois
Cristo é o fim da lei para justiça de todo aquele que crê?
(Romanos 10:6ª) Mas a justiça que vem da fé fala desta maneira, não digas em
teu coração: Quem subirá ao céu "(isto é, para trazer Cristo de cima para
baixo?
(Romanos 10:8-10) Mas que diz "A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu
coração; isto é, a palavra da fé que pregamos; Isso se tu deverás confessar com
a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre
os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça; e com a boca
se confessa a respeito da salvação.
(Romanos 2:7) Para os que, com perseverança em fazer bem, procuram glória,
honra e imortalidade, a vida eterna:
(Romanos 6:23) Porque o salário do pecado é a morte; mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
Justiça de Deus = justiça da fé.
O - ORDENANÇAS

(Salmos 19:7) A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do
Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples.
(Romanos.7:12) E assim a lei é santa, eo mandamento santo, justo e bom.
(Romanos 3:21) Mas agora a justiça de Deus, sem lei, se manifestou, tendo o
testemunho da lei e os profetas;
(Salmos 145:17) 17 O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e santo em
todas as suas obras.
U - JUÍZO DO ALTO
(Salmos 119:137) Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos.
(Salmos 7:9) Oh deixar a impiedade do ímpio chegar a um fim; mas estabelecer
o justo, porque o Deus justo prova os corações e os rins.
(Atos 17:31) Porquanto tem determinado um dia, no qual julgará o mundo com
justiça, por meio do varão que para isso ordenou; e disso tem dado certeza a
todos, em que o ressuscitou dentre os mortos.
(Salmos 96:13) Antes do Senhor, porque ele vem, porque vem julgar a terra:
julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade.
(Romanos 2:2) E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra
os que tais coisas praticam.
(Salmos 119:75) Eu sei, ó Senhor, que os teus juízos são retos, e que em tua
fidelidade me afligiste.
(Apocalipse 19:11) E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; eo que estava
assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e fazer a
guerra.
S - MORTE SUBSTITUTA

(Romanos 3:25-26) A quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu
sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados passados,
mediante a paciência de Deus; Para declarar, eu digo, neste momento sua
justiça: que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.

(2Coríntios 5:21) Para ele o fez pecado por nós, que não conheceu pecado, para
que pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele.
(Isaias 53:5) Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele; e pelas suas
pisaduras fomos sarados.

