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SÉRIE: A JUSTIÇA DO CÉU NA TERRA. 

SEGUNDA-FEIRA – POSICIONADOS CONTRA O RACISMO! 

 

“Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que 

detêm a verdade em injustiça. ” - Romanos 1:18 

 

“A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir  

o certo e sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, contra o errado.”  

Theodore Roosevelt – Ex-Presidente dos EUA 

“A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar.” –  

Rev. Martin Luther King Jr.  

 

POSICIONADOS CONTRA O RACISMO! 

“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo 

Jesus. ”  - Gálatas 3:28 

 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua 

religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser 

ensinadas a amar. ” - Nelson Mandela 

 

Todos precisamos nos posicionar contra o racismo porquê: 

 

1. DEUS CRIOU TODOS OS GRUPOS ÉTNICOS, A PARTIR DE UM PRIMEIRO HOMEM 

ANCESTRAL - Atos 17:26  

“[Deus] de um só fez toda a raça humana (pan ethnos) = todo grupo étnico] para habitar sobre toda 

a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação.  

2. TODOS FOMOS FORMADOS À IMAGEM DE DEUS - Gênesis 1:27  

“Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.  

      3. PORQUE EM CRISTO FOMOS CONSTITUÍDOS SEU ÚNICO CORPO, A IGREJA - 

Romanos 12:4–5 

“Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem 

todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e 

cada membro está ligado a todos os outros.” 

 “Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; 

e, de fato, somos filhos de Deus.”   1 João 3:1 
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“[Não há] grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre; porém 
Cristo é tudo em todos” - Colossenses 3:11. 
 

        4. RECEBEMOS UMA ORDEM DE CRISTO PARA FAZERMOS DISCÍPULOS DE TODAS 

AS ETNIAS -  Mateus 28:18–20 

 “Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. 

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos".” 

 

5. TODOS EM CRISTO FOMOS FEITOS FILHOS DE DEUS - João 1:12 

“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem 

filhos de Deus, ” -  

 

Conclusão: 

Vamos mudar esta realidade! 

A IGREJA É A VOZ, VOCÊ É A AÇÃO! 

 

SÉRIE: A JUSTIÇA DO CÉU NA TERRA. 

TERÇA-FEIRA – ÁGEIS CONTRA A OPRESSÃO 

“Ai de vocês, que ficaram ricos praticando a maldade,” Habacuque 2:9  

 

“Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus leitos luxuosos. Comem a 

carne das ovelhas mais novas e dos novilhos especialmente escolhidos. Vocês cantam 

preguiçosamente ao som da harpa e se divertem em ser músicos como o rei Davi. Vocês bebem 

vinho à vontade e usam os perfumes mais caros sem dar a mínima importância a seus irmãos, 

que precisam de ajuda!” - Amós 6-6:4   

 

“Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas, do 

amargo, doce e do doce, amargo.” Isaías 5:20 

O opressor não tem cor, idade, sexo, posição social, grau de escolaridade, ele não tem apenas 

um perfil.  

É mais comum ricos oprimirem pobres, mas não é uma verdade absoluta, existem pobres 

opressores, pobre oprimindo pobre, negro oprimindo negro, existem pessoas oprimindo pessoas 

também nas comunidades carentes.  

A Bíblia condena todo e qualquer tipo de opressão. Oprimir o próximo é pecado e é crime.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/1/12+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/5/20+
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- Trazemos a justiça do céu para a terra, QUANDO SOMOS ÁGEIS CONTRA TODA 

ESPÉCIE DE OPRESSÃO! 

- Portanto... 

1. Não pratique, mas condene A DESONESTIDADE. 

"Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar 

das garras do mal!” - Habacuque 2:9 

2. Não pratique, mas condene A CORRUPÇÃO. 

“A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração.” - Eclesiastes 7:7 

3. Não pratique, mas condene O PRECONCEITO. 

“Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu, e 

também ao grego; pois para com Deus não há acepção de pessoas.” - Romanos 2:10-11 

4. Não pratique, mas condene A VIOLÊNCIA 

“Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude.  Ele 

se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e 

da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa.” - Salmos 72:12-14 

5. Não pratique, mas condene A EXPLORAÇÃO. 

“Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal,” - 

Provérbios 22:22 

  

Cuide dos seus empregados com honra e zelo! 

 

Lembra de como o Pai do filho pródigo tratava seus empregados? 

 

"Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, 

morrendo de fome! Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei 

contra o céu e contra ti.” - Lucas 15:17-18 

 

O bom pai tratava seus empregados com dignidade! 

 

6. Não pratique, mas condene A VINGANÇA. 

Não diga: "Eu o farei pagar pelo mal que me fez! " Espere pelo Senhor, e ele dará a vitória a 

você.” - Provérbios 20:22 

“Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.” - Romanos 12:21 

 

7. Não pratique, mas condene A OMISSÃO. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hc/2/9+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/7/7+
https://www.bibliaonline.com.br/aa/rm/2/10,11+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/72/12-14+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/22/22+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/15/17,18+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/20/22+
https://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_12_19-21/
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Pensem nisto, pois: “Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.” - Tiago 

4:17 

Omitir um crime é crime, omitir um pecado é pecado. Conivência é uma prática de injustiça! 

Conclusão: 

“O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio.” - Salmos 147:6 

 

 

SÉRIE: A JUSTIÇA DO CÉU NA TERRA. 

QUARTA-FEIRA – INTOLERANTES CONTRA A CORRUPÇÃO 

“O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez 
mais.” Provérbios 13:11  

 
 

 “A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas 
suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.” - Tiago 1:27 

 
 
 

A CORRUPÇÃO SANGRA, FERE E HUMILHA A NAÇÃO! 
 
 

 
“Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é 

escravo daquilo que o domina.” –  2 Pedro 2:19 
 
 

“A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios.” - 
Barão de Montesquieu 

 

 
UM CRISTÃO VERDADEIRO NÃO PODE SER CORRUPTO. 

 

“Quando se trata de dinheiro, todos têm a mesma religião. ” VOLTAIRE -  filósofo iluminista 

francês 

 

PARA SERMOS ÁGEIS CONTRA A CORRUPÇÃO DEVEMOS ENTENDER QUE.... 

1. A RAIZ DA CORRUPÇÃO DA NAÇÃO ESTÁ NO DESVIO DAS LEIS DE DEUS - Isaías 

1: 4 

“Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade! Raça de malfeitores, filhos dados à 

corrupção! Abandonaram o Senhor; desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram.”  

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/4/17+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/4/17+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/147/6+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/1/27+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2pe/2/19+
https://www.pensador.com/autor/barao_de_montesquieu/
https://www.pensador.com/autor/barao_de_montesquieu/
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2. VISIVELMENTE, VEMOS NA VIDA DAS PESSOAS OS RESULTADOS DIRETOS DA 

CORRUPÇÃO - Isaías 1:5-6 

 

“Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está 

ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são; 

somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados 

nem tratados com azeite.” 

 

3. VISIVELMENTE, VEMOS TAMBÉM OS EFEITOS DIRETOS NAS CIDADES DA 

CORRUPÇÃO DA LIDERANÇA - Isaías 1: 7 

“A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo; os seus campos estão 

sendo tomados por estrangeiros, diante de vocês, e devastados como a ruína que os 

estrangeiros costumam causar.” 

4. SEMPRE EXISTE UM REMANESCENTE DE JUSTIÇA - Isaías 1:8 

“Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, 

como uma cidade sitiada.” 

5. A MUDANÇA COMEÇA PELA PRÁTICA DA JUSTIÇA SOCIAL - Isaías 1:16 

“Lavem-se! Limpem-se! Removam suas más obras para longe da minha vista! Parem de fazer 

o mal, aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos 

direitos do órfão, defendam a causa da viúva.”  

Ex.: Jesus perdoando Zaqueu e dando para ele uma nova oportunidade. Ele se converte e se 

regenera.  

CONCLUSÃO: 

Somos chamados para: “Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de 

cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. 

Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. 

- Isaías 61:3. 

 

SÉRIE: A JUSTIÇA DO CÉU NA TERRA. 

QUINTA-FEIRA – FIRMES CONTRA A VIOLÊNCIA 

 

FIRMES CONTRA A VIOLÊNCIA 

“O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. ” Tiago 3:18 

“O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados.”  Provérbios 

29:22 

“Não tenha inveja de quem é violento nem adote nenhum dos seus procedimentos”    

Provérbios 3:31 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/61/3+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/tg/3/18+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/29/22+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/29/22+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/3/31+
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Uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-
la. Martin Luther King 

 

VIOLÊNCIA 

A violência contra o pobre, o estrangeiro, o morador de rua, o deficiente, a mulher, a 

criança, ao idoso, a homossexuais, não é obra de ficção é uma dura realidade. 

 

Toda obra de violência contra pessoas, animais e natureza é crime e é pecado! 

 

DADOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. 

 
A cada 30 segundos uma criança é vendida como escrava sexual. Apenas 1% das vítimas 

são resgatadas. Existem 45 milhões de escravos no mundo (Stellas Voice UK). 

Brasil registra 1 caso de agressão a mulher a cada 4 minutos. No contexto da pandemia de 

covid-19, os atendimentos da Polícia Militar a mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9% no 

estado de São Paulo (Folha).  

Três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora (Ministério 

Público do Paraná). 

 

Ocorrem em média 180 estupros por dia no Brasil. A maioria das vítimas (53,8%) foram 

meninas de até 13 anos. Conforme a estatística, apurada em microdados das secretarias de 

Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal, quatro meninas até essa idade são 

estupradas por hora no país (Ministério Público do Paraná). 

 

 

Quem está do lado da paz, está do lado de Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz! 

 

Disse Jesus: 

 

“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. ” Mateus 5:9 

 

- VEJA DUAS PREMISSAS BÁSICAS SOBRE A CULTURA DA PAZ: 

 

1. VIOLÊNCIA GERA MAIS VIOLÊNCIA. 

 

Disse-lhe Jesus: "Guarde a espada! Pois todos os que empunham a espada, pela espada 

morrerão.”   Mateus 26:52 

 

2. SOMOS INSTRUMENTOS DE PAZ 

 

“Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça; e 

ofereçam os membros dos seus corpos a ele, como instrumentos de justiça.”    Romanos 6:13 

https://www.pensador.com/autor/martin_luther_king/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/9+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/26/52+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/6/13+
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Cuidado com ódio nas redes sociais, fuja de extremismos ideológicos políticos na internet. Cuide 

de como fala e como reage! 

 

- DEUS NOS MANDA CUIDAR DOS QUE ESTÃO SOFRENDO violência, mais diretamente... 

 OS POBRES, SEM LAR E COM FOME 

O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em 

casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem 

de socorrer os seus parentes.  Isaias 58.7 NTLH 

 OS ÓRFÃOS E VIÚVAS 

A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das 

viúvas em suas dificuldades e manter-se incontaminado pelo mundo.     Tiago 1:27 

 OS PRESIDIÁRIOS 

Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles; dos que estão sendo 

maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo no corpo.   Hebreus 13:3 

Punir sim. Mas é justa? Então precisa ser para reeducar e reiterar.  

 OS IMIGRANTES 

Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Deuteronômio 10:19 

 OS DOENTES E AFLITOS 

Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não 

vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem.       Ezequiel 34:4 NTLH 

QUAL É O NOSSO DEVER COMO CRISTÃOS?    

- Conscientizar, educar e denunciar toda espécie de violência social ou doméstica. 

1. POR QUE É UM MANDAMENTO DE DEUS 

“Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso". Lucas 6:36 

2. PORQUE A REALIDADE EXIGE 

“Sempre que puder, ajude os necessitados. ”   Provérbios 3.27 NTLH 

“Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa 

pessoa, como pode afirmar que, de fato, ama a Deus? ” 1 João 3:17 NTLH 
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3. PORQUE DESEJAMOS SER COMO JESUS 

Jesus lhe respondeu: "Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo no paraíso".  Lucas 23:43 

Não existe cristianismo do nosso jeito, somos cristãos porque seguimos o jeito de Jesus.  

QUAL É A NOSSA OPORTUNIDADE?   

SERMOS IGUAIS A JESUS NESTE MUNDO. 

“Ele se tornou o que somos, para nos tornarmos o que Ele é” Irineu de Lion  

“Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança. ” 1 Pedro 3:11 
 

 

SÉRIE: A JUSTIÇA DO CÉU NA TERRA. 

SEXTA-FEIRA – VIGILANTES CONTRA TODA INJUSTIÇA 

VIGILANTES CONTRA TODA INJUSTIÇA 

 

“Garantam justiça para os fracos e para os órfãos; mantenham os direitos dos necessitados e 

dos oprimidos.” - Salmos 82:3 

 

"Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito.” - Êxodo 

22:21 

“Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, ” - 

Provérbios 22:22 

Seja contra toda e qualquer violência! Seja a favor da vida! 

- Criança, 

- Doentes, 

- População de rua, 

- Pobre, 

- Imigrante, 

- Mulher, 

- Negro, 

- Idoso, 

- Trabalhadores, 

- Órfãos, 

- Presos, 

- Cristãos, 

- Homossexuais, 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/23/43+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/3/11+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/82/3+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/22/21+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/22/21+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/22/22+
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- Animais, 

- Natureza. 

 

- Em uma pesquisa no Instagram foi identificado que as principais formas de injustiças 

indicadas foram: 

1º. Desigualdade social, 

2º. Preconceito racial, 

3º. Preconceito social, 

4º. Disparidade educacional, 

5º. Tráfico de drogas, 

6º. Violência contra crianças, 

7º. Violência contra vulneráveis, 

8ª. Corrupção, 

9º. Falta de acesso à saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

Já nesta introdução quero deixar 3 pressupostos sobre a perseguição e injustiça contra os 

cristãos. 

1. A PERSEGUIÇÃO FOI PREVISTA POR CRISTO. 
“Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o Reino dos céus.” – Mateus 

5:10 

“De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.” – 2 

Timóteo 3:12 

2. SEMPRE EXISTEM OUTROS IRMÃOS SOFRENDO. 
“Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o 

mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.” – 1 Pedro 5:9 

3. A PERSEGUIÇÃO NUNCA DESTRUIRÁ O EVANGELHO. 
 “Somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. ” –  2 Coríntios 4:9. 

- Promover a justiça social, combater toda espécie de injustiça e Ir em direção aos... 

- Pobres, 

- Enfermos, 

- Endemoniados, 

- Famintos, 

- Analfabetos, 

- Oprimidos, 
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- Presos e injustiçados.... 

Como fazer isto?  

Como viver misericórdia como estilo de vida?  

1. MANTENHA O SEU CORAÇÃO ABERTO - 1 João 3:17 NTLH 

“Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa 
pessoa, como pode afirmar que, de fato, ama a Deus? ” -   

As notícias ruins não afetam mais o seu coração? 

Recomendação: 

“Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer.” 

Você foi feito para isto, chamado, ungido, como Cristo assim o foi. Esta é sua missão, mantenha 
seu coração aberto, sensível.  

“Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais 
Deus preparou antes para nós as praticarmos.” – Efésios 2:10. 

2. NÃO OLHE AS CIRCUNSTÂNCIAS PARA AGIR - Eclesiastes 11.4 NTLH 

“Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom nunca plantará, nem colherá 
nada.”  

Não pense demais e não fique medindo o valor. 

3. FAÇA SUA PARTE AGORA MESMO - Eclesiastes 9:10. 

“O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, 
para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria.” 

4. SAIA DA TEORIA PARA A PRÁTICA - 1 João 3:18 NTLH 

“Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um 
amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações.” -   

A vida cristã é mais que estudar a Bíblia, cantar cânticos e vir a igreja! É viver o evangelho. 

5. SIRVA AO PRÓXIMO COMO A DEUS - Mateus 25:39-40 

“Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O Rei responderá: Digo-lhes a verdade: o 
que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram” -  

Seja solidário! Faça, ajude e denuncie o mal.  

6. ENTREGUE TODO CRÉDITO PARA DEUS - 2 Coríntios 3:5 NTLH 

“Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a 
nossa capacidade vem de Deus.” –  
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CONCLUSÃO:   
“Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar 
todas as doenças e enfermidades.” – Mateus 10:1 
 

Deus quer mudar o mundo através do seu novo estilo de vida. 

No final das contas, o que de fato vai importar é se você aceitou e encarou de frente sua missão 

de vida aqui na terra! 

“A coisa mais importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor 

Jesus me  deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus”  -  Atos 

20:24 NTLH 

Qual é a nossa oportunidade hoje?   

SERMOS IGUAIS A JESUS NESTE MUNDO. 

“Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou 
os doentes que estavam ali” -  Mateus 14:14 NTLH 

 

1. OFEREÇA AMOR 
2. OFEREÇA AJUDA 
3. OFEREÇA ESPERANÇA 

 


