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O JUSTO VIVERÁ DA FÉ

PROMESSAS PARA O HOMEM JUSTO
Ser justo, significa que uma pessoa age
com retidão, com equidade, trata situações
de forma imparcial para poder tomar
decisões, e principalmente não age de
forma prejudicial.
A Bíblia Sagrada relata que na terra houve
e ainda há, pessoas que são justas, mas não
numa visão como homem, pois nossa justiça
humana perante Deus que é um Justo e
Infalível Juiz não tem muito valor, veja:
“Mas todos nós somos como o imundo,
e todas as nossas justiças, como trapo de
imundícia; e todos nós caímos como a folha,
e as nossas culpas, como um vento, nos
arrebatam”, Is 64.6.
Deus nos quer justos mas segundo os
seus critérios:
“Porque os que ouvem a lei não são justos
diante de Deus, mas os que praticam a lei
hão de ser justificados”, Rm 2.13.
E se assim formos, receberemos
recompensas através das promessas do
próprio Senhor, conheçamos algumas
pessoas consideradas justas por Deus
e algumas de suas promessas para os
seus justos.

ALGUNS HOMENS JUSTOS:
“Estas são as gerações de Noé. Noé era
varão justo e reto em suas gerações; Noé
andava com Deus”, Gn 6.9.
“Então José, seu marido, como era justo,
e a não queria infamar, intentou deixa-la
secretamente”, Mt 1.19.
“Para que sobre vós caia todo sangue
justo, que foi derramado sobre a terra, desde
o sangue de Abel, o justo, até o sangue de
Zacarias, filho de Baraquias, que matastes
entre o santuário e o altar”, Mt 23.35.

ALGUMAS PROMESSAS PARA OS
JUSTOS:
“Porque o Senhor conhece o caminho
dos justos; mas o caminho dos ímpios
perecerá”, Sl 1.6.
“Pois tu Senhor, abençoarás o justo;
circundá-lo-ás da tua benevolência como de
um escudo”, Sl 5.12.
“Pois os braços dos ímpios se quebrarão,
mas o Senhor sustém os justos”, Sl 37.17.
“O justo nunca será abalado, mas os
ímpios não habitarão a terra”, Pv 10.30.
“O caminho do justo é todo plano, tu
retamente pesas o andar do justo”, Is 26.7.
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