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Mas o justo viverá pela fé! Hebreus 10:38

Não há justo, nem um sequer Romanos 3:10

JUSTO E INJUSTO

JUSTIFICANDO O INJUSTIFICÁVEL



DECLARAÇÃO DE UM JUIZ: “FINAL”

Quem é injusto faça injustiça ainda, e quem 

está sujo, suje-se ainda; e quem é justo, faça 

justiça ainda; e quem é santo, seja santificado 

ainda.
Ap 22:11.

Quando tudo isso teve início? 



Bem-aventurados todos os que lavam as suas 

roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o 

direito à árvore da vida, e podem adentrar na 

Cidade através de seus portais. Apocalipse 22:14-kja



No Jardim do Eden.

“O SENHOR Deus disse: <Eis que o homem, quanto ao 

conhecimento do bem e do mal, se tornou como um de 

nós. Agora é preciso que ele não estenda a mão para se 

apoderar também do fruto da árvore da Vida e, comendo 

dele, viva para sempre>.”Gen 3:22

Se Eles não comessem não morreriam nunca,

Carne Imortal X Carne Mortal

CERTO X ERRADO



E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um 

forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por 

aquelas metades.

Naquele mesmo dia fez o SENHOR uma aliança com 

Abrão, dizendo: À tua descendência tenho dado esta 

terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates;
Gen.15:17 e 18

Mas digo isto: Que tendo sido a aliança 

anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, 

que veio quatrocentos e trinta anos depois, não a 

invalida, de forma a abolir a promessa. Gal.3:17



DEUS PROVIDENCIA UM CORDEIRO PARA ABRAÃO

Isaque chamou por seu pai, Abraão: “Meu pai!” Ao que 

replicou prontamente Abraão: “Sim, meu filho!” Então 

Isaque indagou: “Eis o fogo e a lenha, mas onde está o 

cordeiro para o holocausto?

Assegurou-lhe Abraão: “Deus proverá para si, meu filho, 

o cordeiro para o holocausto; e continuaram a caminhar 

ambos juntos”.
Gen.22:7-8



ESCRAVIDÃO NO EGITO

O cordeiro será macho, sem defeito e de um ano.

Vós o escolhereis entre os cordeiros. Ex.12:5

PRIMOGÊNITOS:



As tábuas da Lei eram o principal item, que 

representa a justiça de Deus, os querubins 

representavam a glória de Deus, e o lugar onde a 

arca estava situada dentro do Tabernáculo era 

chamado de Santo dos Santos, que representava a 

santidade de Deus.  Homem algum poderia entrar 

ali, sem ser designado por Deus, e os requisitos 

para a sua entrada ali eram os requisitos da justiça, 

da santidade e da glória de Deus, senão fosse 

assim ele seria morto. Lv.16.13



Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova 

aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.

Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no 

dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra 

do Egito; porquanto eles anularam a minha aliança, 

não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.

Jeremias 31:31-32



“Eis, no entanto, a Aliança que celebrarei com a 

casa de Israel passados aqueles dias”, afirma o 

SENHOR: “Registrarei o conteúdo da minha Lei, 

na mente deles e a escreverei no mais íntimo 

dos seus sentimentos: seus corações. Assim, 

serei de fato o Deus deles e eles serão o meu 

povo!”
Jeremias 31.33



Este será grande e será chamado Filho do 

Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de 

Davi, seu pai; Lucas 1:32 

Falarei do decreto do Senhor; ele me disse: Tu és 

meu Filho, hoje te gerei. Salmos 2:7

Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu 

Filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei Pai, e 

ele me será Filho? Hebreus 1:5



E outra vez, ao introduzir no mundo o 

primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o 

adorem. Hebreus 1:6 

A qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos 

deles, levantando a Jesus, como também está 

escrito no salmo segundo: Tu és meu Filho, hoje 

te gerei. Atos 13:33 



Existem 48 passagens no novo testamento comprovando 

que Jesus é o FILHO DE DEUS.

JOÃO BATISTA EIS O CORDEIRO DE DEUS

No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha 

caminhando em sua direção, e disse: “Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!
João 1:29



Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o 

Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra 

vez na companhia de dois dos seus discípulos e, 

vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus! 

João 1:34 a 36,

Livro de Atos relata:

Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era 

esta: Foi levado como ovelha ao matadouro; e, 

como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, 

assim ele não abriu a boca. Atos 8:32 



Durante os 33 anos e meio que Jesus andou na terra, em nenhum lugar 

ELE mencionou as palavras Nova Aliança.

Em Mateus 26:27-28 

Jesus disse aos seus discípulos: 

A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o 

deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos;

porque isto é o meu sangue, o sangue da nova 

aliança, derramado em favor de muitos, para 

remissão de pecados.



Mediante a Morte de Jesus na Cruz

O SANGUE é a BASE da Redenção; devolveu aquilo que 

adão tinha. Relacionamento com Deus direto.

Ressurreição – Sua vida em nós

Eu Sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por 

mim, será salva. Entrará e sairá; e encontrará 

pastagem. João 10:9.



No Egito após a escravidão o sinal de Justiça, era o 

sangue do cordeiro. Os Umbrais estavam 

assinalados com o sangue. Os que estavam dentro 

eram considerados JUSTOS e os primogênitos não 

foram mortos. 

Hoje os que hoje entram pela porta que é JESUS

CRISTO, terão os umbrais banhados pelo SANGUE  

DO CORDEIRO, e enquanto permanecerem, a morte 

(pecado), não os alcançará. 



Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente 

sereis livres. Jo 8:36

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade 

e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.
João 14:6.



Porque os que de antemão ele conheceu, esses 

também predestinou a serem conformes à 

imagem do seu Filho, a fim de ser ele o 

primogênito entre muitos irmãos.

E os que predestinou, também os chamou; e os 

que chamou, também os justificou, e os que 

justificou, também os glorificou. Rom 8:29 e 30



-O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de 

toda a criação; Col 1:15

-E da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o 

Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da terra. 

Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou 

dos nossos pecados, Ap 1:5

Em Hebreus 4.14 podemos ler que: “ Visto que temos 
um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus.”
Por isso hoje podemos estar em Sua presença e ter 
comunhão com Deus.



“Desde agora, a coroa da justiça me está 

guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará 

naquele dia; e não somente a mim, mas também a 

todos os que amarem a sua vinda.” 2Tm 4:8
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