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Lição 06

O Senhor,
Justiça Nossa
Texto Áureo

“Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e este será o seu nome, com que
o nomearão: O Senhor, justiça nossa.” Jr 23.6

Verdade Aplicada

Em Jesus somos perdoados e recebemos justificação por intermédio de Seu sangue.

Textos de Referência
Jr 23.1, 2, 5

INTRODUÇÃO

Nesta lição, estudaremos, dentro do livro do profeta Jeremias, sobre a grandiosa e magnífica
justiça do Eterno Deus, isto é, o Seu modo de agir. Em outras palavras, o Seu proceder em favor
dos homens.

1. DEUS É A NOSSA JUSTIÇA
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, nem um sequer
(Rm 3.23). Fomos declarados justos por causa da obra de Cristo em nosso lugar e em nosso
benefício. Agora, estamos quites com a justiça divina e nenhuma condenação pesa mais sobre
nós (Rm 8.1).

Comente:

1.1 Quem ainda não sofreu uma injustiça?
1.2 Os líderes destruíram o povo
1.3 Encher o povo de falsas esperanças
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2. O SENHOR É JUSTO JUIZ
A justiça é um dos valores mais desejados pelas pessoas de bem. O salmista Davi sabia
muito bem disso (Sl 28.7). Deus em toda a história sempre deixou provas que devemos confiar
nEle incondicionalmente.

Comente:

2.1 Chorar era preciso
2.2 O Senhor que nos encoraja
2.3 O profeta não pode desanimar em meio às adversidades

3. DEUS PROTEGE OS INJUSTIÇADOS
Podemos confiar na justiça de Deus sempre! Ele está atento a todo mal que possa vir sobre
nós (Is 41.10). Seu amor não tem fim. Que estejamos seguros quanto ao cuidado do nosso
Senhor (Sl 55.22). No momento oportuno, o Senhor nos livrará, pois não se agrada de injustiça
praticada contra Seus filhos.

Comente:

3.1 Sua missão era maior que sua dor
3.2 As tentativas de calar Jeremias
3.3 Jesus Cristo é o preço pago para nossa justiça

CONCLUSÃO

Nós temos um advogado! Não porque aspiremos pecar sucessivamente, mas porque
sabemos que somos fracos e que, por isso, o Senhor colocou um Salvador sobre nós. Jesus
Cristo, o advogado fiel, nos livra do peso e das decorrências do pecado.
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