
Domingo 20/11 - manhã às 10h / noite às 18h

PRIMEIRO DOMINGO DO MÊSPRIMEIRO DOMINGO DO MÊS
ÁS 09H E ÁS 18H

CEIA DO 

SENHOR 

 ORAÇÃO
 Terça-feira às 20h

”Quem fica de joelhos diante de Deus
permanece de pé diante de qualquer 

circunstância”

ESTUDO DA 
PALAVRA
TODA QUARTA ÀS 20H

CRACOLÂNDIA 
Toda 3ª sexta-feira do mês 
Saida igreja cristo centro
informações com Fabio e Patricia 

Ainda existe esperança?
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Domingo às 10h e às 18h

DOMINGO 27 DE NOVEMBRO ÀS 10H NOV 19H

Encontro do Ministério de Intercessão 

 Toda quinta-feira 
  a partir  20h

       Informações com
 Profetisa Ana ou Teresa 

19

APRESENTAÇÃO DE BEBÊS
2º DOMINGO DO MÊS



“Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres” Sl 140:12.

O tema da justiça social está muito popular hoje em dia. Muitos estão falando em justiça, poucos realmente a 

praticam. Todos os grandes poderes humanos começaram prometendo justiça e acabaram muitos deles em 

ditadura, corrupção e violência. 

Você vai encontrar a palavra “justiça” nas Escrituras, como também vai encontrar a palavra “evangelho”, mas 

você não vai encontrar a palavra “social” na frente de uma delas porque a “justiça social”,  exposto no que se 

chama ” evangelho social “, é o trabalho astuto dos homens, não a vontade  de Deus expresso em sua Palavra. 

Jesus Cristo não sofreu e morreu na cruz para que pudéssemos reparar, remodelar e reabilitar um mundo 

perverso para Ele governar, mas sim para nos redimir para um “reino que não é deste mundo”.

A injustiça é resultado do pecado e da desobediência às leis de Deus e somente onde Deus reina haverá justiça 

verdadeira. Aliás, a verdadeira justiça veio ao mundo e ela não está em uma ideologia social ou politica, não está 

nos poderes humanos, ela está em Jesus Cristo.

“A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus”. Sl 85:11

“Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu Espírito, e ele 

anunciará justiça às nações”. Mt 12:18

A mensagem dessa justiça é o evangelho:

“Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está 

escrito: O justo viverá pela fé”. Rm 1:17

Em países do mundo onde se está abolindo a fé e a oração, está entrando a perversão, a miséria a imoralidade e 

a violência. O problema da injustiça não é social, não é politico, muito menos religioso, e a falta de Deus na vida 

do homem.

“Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à 

justiça de Deus”. Rm 10:3

A justiça que transforma o homem e a sociedade está no Reino de Deus, quando pregamos o evangelho estamos 

proclamando a verdadeira justiça de Deus na terra. O Senhor Jesus disse que aqueles que têm fome e sede de 

justiça serão saciados (Mt 5:6). Se buscarmos o reino e a justiça, as nossas necessidades básicas serão 

supridas (Mt 6:33). Isso é promessa de Deus, claro que ao ignorar a Deus e a mensagem do evangelho o homem 

não crê nisso e vai aplicar sua própria justiça.

Andar em obediência e santidade nesta terra manifesta a justiça de Deus. Ser sal da terra e luz do mundo fala 

sobre um estilo de vida que influencia, que provoca transformações, que a nossa presença e nossas atitudes nos 

lugares onde atuamos, não passem despercebidas, mas provoquem inquietações. Que nossos valores do reino 

contribuam para mostrar as pessoas que há uma vida diferente para ser vivida que vai além da própria 

religiosidade. Uma vida que se preocupa com o próximo e com suas necessidades. Isso é justiça social, creio que 

essa justiça brota de um coração transformado por Deus e que ama e ajuda o necessitado. “Sei que o Senhor 

defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres” Sl 140:12.

 É o que o Senhor quer fazer na vida do necessitado, do pobre e marginalizado, através da nossa vida. Que o 

Senhor nos ajude. 

Apóstolo Rubens de Mattos 
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Terça-feira: às 20h - Tempo de Oração

Quarta-feira às 20h - Estudo da Palavra

Domingo às 10h e às 18h

Ceia do Senhor às 09h e às 18h

O REINO E A VERDADEIRA JUSTIÇA

O REINO DE 

“Sei que o Senhor defenderá a causa do 
necessitado e fará justiça aos pobres” Sl 140:12.
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