4 – Fome e Sede de Justiça
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. (Mateus 5.6)
 O que é Fome e sede de justiça?
É o profundo desejo de ............................................., o querer viver uma vida correta, sem pecado, como cristo
viveu, com o desejo de ver outras pessoas agindo assim.
 Dicionário Grego
Fome
G03983 πειναω peinao
do mesmo que 3993 (da idéia
de trabalho árduo; “definhar”);
TDNT - 6:12,820; v
1) ter fome, estar faminto
1a) passar necessidade
1b) estar paupérrimo
2) metáf. desejar ardentemente,
buscar com desejo impetuoso

Sede
G01372 διψαω dipsao
de uma variação de 1373;
TDNT - 2:226,177; v
1) ter sede, sofrer de sede
1a) figurativamente, diz-se
daqueles que, sedentos,
sentem dolorosa necessidade
de, e ansiosamente anseiam
aquelas coisas pelas quais a
alma é refrescada, apoiada, e
fortalecida

Justiça
G01343 δικαιοσυνη dikaiosune
de 1342; TDNT - 2:192,168; n f
1) num sentido amplo: estado daquele
que é como deve ser, justiça, condição
aceitável para Deus
1a) doutrina que trata do modo pelo qual
o homem pode alcançar um estado
aprovado por Deus
1b) integridade; virtude; pureza de vida;
justiça; pensamento, sentimento e ação
corretos
2) num sentido restrito, justiça ou virtude
que dá a cada um o que lhe é devido

AS TRÊS FACES DA FOME E SEDE DE JUSTICA:
1) Fome e sede de ....................
 É um profundo desejo (ânsia) de conhecer e estar perto de Deus. É um tipo de saudade
espiritual. Cristo tinha esta saudade.
 Os salmistas nos salmos 63 e 42, respectivamente tinham esta sede (saudade).
 Em João 14 e 17, Jesus falou da saudade que teria dos discípulos.
 Lembre-se: Saudade só vem depois de ................................
Obs.: fome e sede de Deus têm dois aspectos. O do filho que anseia conhecer melhor o pai e o do filho
que já esteve bastante tempo com o pai e agora está longe, mas deseja voltar. Qual é o seu caso?

Jesus é a Nossa Justiça. (Jeremias 23.6; 33.6; 1Coríntios 1.30)
 יהוה צדקנוY ̂ehovah tsidqenuw ==> "SENHOR, justiça nossa" ==> um nome sagrado simbolicamente
aplicado a Jerusalém e ao Messias.

 Como saciar a fome e sede que você tem de Deus.
I. Consciência da presença constante de Deus. (Bom dia Jesus!, Bip, louvor, Agradecer,
Disciplina)
II. Oração. (Franqueza, naturalidade, confissão, fé)
III. Meditação. (Entender, decorar, tirar a lição, decidir e compartilhar com Deus)
2) Fome e sede de .................................................. de Deus.
 É um profundo desejo (ânsia) de viver uma vida correta, sem pecado, fazendo a vontade de
Deus.
 Como saciar a fome e sede que você tem de fazer a vontade de Deus.
I. Pratique as escrituras.
 Após a meditação, colocar em prática o que aprendeu.
II. Sirva a Deus.
 Conforme vai se alimentando faz-se necessário exercício.
 Exercício é muito importante para manter uma pessoa saudável. O exercício
aumenta a fome e a sede (saudavelmente).
 Como você está servindo a Deus?
Obs.: Em 1Tm 4.7-5, sabemos que precisamos nos exercitar na piedade. Medite e exercite e sua fome e
sede aumentarão ao mesmo tempo em que ficarão satisfeitas.
Como está sua fome e sede de Deus e de fazer a vontade Dele? Circule a sua nota: 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
3) Fome e sede de ver o ...................................................................................
 É um profundo desejo (ânsia) de ver o mundo convertido ao Senhor.



O oposto de “justiça” é “pecado”.

Mais pecaminoso

Mais justo

 Como saciar a fome e sede que você tem de ver o mundo fazendo a vontade de Deus.
I. Não perder a oportunidade de ser justo.
II. Pregar a justiça contra o pecado.
III. Pedir a vinda do Senhor!
ADVERTÊNCIA
Fome e sede são sinais de vida. Você tem que ter vida se vai ter fome e sede. Você tem vida (espiritual)? Se
você não sente fome espiritual, talvez o problema seja que você esteja morto. Se você já entregou a sua vida a
Deus e mesmo assim não tem muita fome, é sinal de doença ou fraqueza espiritual, que precisam ser tratadas
para que você faça a vontade de Deus.

Consequências da violação do princípio da
Fome e Sede de Justiça:
 Vazio / vácuo. (Naum 2.10)
 Atitude de desinteresse espiritual. (1Cor.3.1,2)
 Vida triste e insatisfeita. (Sl. 42.11; João 6.35)

Resultado da prática do princípio da Fome e Sede
de Justiça:
 Alegria crescente.
 Espírito satisfeito.
 Crescimento espiritual

5 – Misericórdia
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. (Mateus 5.7)
 O que é?
É amor sincero na prática. É a ação que prova o nosso amor.
- Não é somente ter pena de alguém, mas também agir para ajudar.
- É um desejo, uma compaixão que leva a aliviar o sofrimento de alguém.
- É a habilidade de se colocar “na pele” de alguém.
 Dicionário Grego
Misericórdia
G01653 ελεεω eleeo de 1656; TDNT - 2:477,222; v
1) ter misericórdia de; 2) ajudar alguém aflito ou que busca auxílio; 3) ajudar o aflito, levar ajuda ao
miserável; 4) experimentar misericórdia

AS CARACTERÍSTICAS DO MISERICORDIOSO
Lucas 10.25-37 – A parábola do bom samaritano.
1) Não faz .............................. de pessoas. Perdoa seus ofensores.
 Os judeus detestavam os samaritanos e vice-versa, mas neste caso o samaritano não olhou para
isso, seu amor foi maior.
 Você deve perdoar porque Deus perdoou você.
 Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?
(Mt 18:33 – Parábola do credor incompassivo)
2) Não perde a ....................................... de ajudar. Não deixa para depois.
 O samaritano deixou de fazer o que tinha para fazer (retardando sua viagem, negócios, família,
etc.) para atender ao judeu.
 Deve ser uma alegria poder ajudar. Pois Deus nos ajudou primeiro. Romanos 12.8c

3) Desce ao .......................................onde está quem precisa de ajuda.
 Para o samaritano praticar misericórdia, ele precisou descer do seu jumento e baixou-se ao
nível do enfermo para poder alcançá-lo.

4) Usa do que é seu para .............................................. o outro.
 O samaritano usou do seu vinho e do seu azeite para ajudar, não foi pedir de outros.

5) Dá mais ................................................ ao necessitado do que a si mesmo.
 O samaritano preferiu o acidentado acima de si mesmo colocando-o na sela de seu animal e
indo, ele mesmo, a pé.
 Isto é Amor: Dar da própria vida. (1 João 3.16)
6) Toma para si a responsabilidade. (sem esquecer os seus próprios interesses)
 O samaritano responsabilizou-se pelo homem ferido, gastando seu próprio dinheiro e esta
responsabilidade não foi só de momento, mas inclui um cuidado posterior.
 Ele fez o que podia e não deixou de tratar dos seus próprios negócios.
O amor é a prova da nossa fé e a misericórdia é a prova do nosso amor. É AMOR EM AÇÃO.
ALGUMAS PASSAGENS IMPORTANTES:
 Em Ef 2.4; Tt 3.5- A misericórdia de Deus é tão grande por nós que Ele nos amou primeiro;
 Em Hb 4.16- Quando nos aproximamos de Deus recebemos graça e misericórdia para os momentos de
dificuldades;
 Em Lc 6.36- Assim como o Pai é misericordioso conosco, assim devemos exercitar a misericórdia uns
com os outros;
 Em Pv 3.3-4- A misericórdia deve fazer parte de nossas vidas.
PROVA PARA CASA: Estude a apostila e depois responda as perguntas com suas palavras, sem
consulta. Entregue a tarefa digitada ou à mão, com nome, matrícula e telefone legíveis. (SEJA
SINCERO(A)) Pode treinar até 3 vezes se quiser, mas na última vez que fizer não pode mais
consultar e não pode mais consertar, tem que entregar do jeito que ficou. A prova vale de zero a 10 e você
mesmo(a) corrige. Entregue com sua nota em destaque! Também, coloque a sua nota no Tablet! A pontuação
de quanto vale cada questão encontra-se ao lado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O que é Mansidão? (1)
O que significa ser mordomo de Deus? (1)
Escreva duas decisões ou características do manso? (1)
Quais são as três decisões de uma pessoa POBRE DE ESPÍRITO. (1)
O que é contrição, quais os dois tipos de contrição e qual dos dois é o melhor? (1)
O que é fome e sede de justiça? (2)
Qual é a causa da falta da fome e sede espiritual no mundo? (1)
Explique o versículo: Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado (feito em
pedaços, quebrado, quebrantado), e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó".
(Mt 21:44) (1)
9. O salmo 63 começa assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a
minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e
sem água. A que qualidade de Cristo ele está relacionado? (1)
10. Qual a diferença entre remorso e arrependimento? (1)

