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Perguntas e Respostas #22 
Justiça e Injustiça pt1 

Brian Kocourek, pastor 
3 de Outubro de 2007 

 
1 - ROMANOS 1:17 Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo 
viverá da fé. 
 

ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o 
conhecimento do pecado. 21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e 
dos profetas; 22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem; porque 
não há diferença. 23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; 
 

ROMANOS 4:1 QUE diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 2 Porque, se Abraão foi 
justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. 3 Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão 
em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 4 Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão 
segundo a graça, mas segundo a dívida. 5 Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a 
sua fé lhe é imputada como justiça. 6 Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa 
a justiça sem as obras, dizendo: 7 Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são 
cobertos. 8 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. 9 Vem, pois, esta bem-aventurança 
sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como 
justiça a Abraão. 10 Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na 
circuncisão, mas na incircuncisão. 11 E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na 
incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crêem, estando eles também na incircuncisão; a fim de que 
também a justiça lhes seja imputada; 12 E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, 
mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. 13 
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, 
mas pela justiça da fé. 14 Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. 15 
Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há transgressão. 16 Portanto, é pela fé, para que 
seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas 
também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, 17 ( Como está escrito: Por pai de muitas 
nações te constituí ) perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que 
não são como se já fossem. 18 O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de 
muitas nações, conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência. 19 E não enfraquecendo na fé, não 
atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o 
amortecimento do ventre de Sara. 20 E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na 
fé, dando glória a Deus, 21 E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o 
fazer. 22 Assim isso lhe foi também imputado como justiça. 
 

ROMANOS 5:18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim 
também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. 
 

ROMANOS 9:28 Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça; porque o Senhor fará breve a obra sobre 
a terra. 29 E como antes disse Isaías: Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara descendência, Teríamos nos 
tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. 30 Que diremos pois? Que os gentios, que não 
buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. 31 Mas Israel, que buscava a lei da 
justiça, não chegou à lei da justiça. 32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei; 
tropeçaram na pedra de tropeço; 33 Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma 
rocha de escândalo; E todo aquele que crer nela não será confundido. 
ROMANOS 10:3 Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, 
não se sujeitaram à justiça de Deus. 4 Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. 5 Ora 
Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas viverá por elas. 6 Mas a justiça 
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que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu? ( isto é, a trazer do alto a Cristo. ) 7 Ou: 
Quem descerá ao abismo? ( isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. ) 8 Mas que diz? A palavra está 
junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos, 9 A saber: Se com a tua boca 
confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10 
Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11 Porque a 
Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido. 12 Porquanto não há diferença entre judeu e grego; 
porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13 Porque todo aquele que invocar 
o nome do SENHOR será salvo. 14 Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele 
de quem não ouviram? e como ouvirão, se não há quem pregue? 15 E como pregarão, se não forem enviados? 
como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas 
de boas coisas. 16 Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: SENHOR, quem creu na nossa 
pregação? 17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 
 

2 - Então, a inteira fonte e origem da salvação está nisso, que Deus enviou alguém, (um verdadeiro ministro da 
Palavra). 
 

Se ele não envia ninguém, então aqueles que pregam, pregam falsamente, e suas pregações não são pregações. 
De fato, seria melhor para eles não pregar. 
 

3 - Então também aqueles que ouvem, ouvem erro, e seria melhor para eles não ouvir. Então também aqueles que 
crêem, creriam numa doutrina fala, e seria melhor para eles não crer. Então também aqueles que chamam por Ele 
chamariam falsamente (um falso Senhor), e seria melhor para eles não chamar.  
 

1 Pois tais pregadores não pregam, 
2 tais ouvintes não ouvem; 
3 tais crentes não crêem; 
4 tais invocadores não invocam; 
5 eles serão condenados porque seriam salvos por falsidade. 
 

4 - Então nós veríamos o que é falado em Provérbios  1:28 Então clamarão a mim, mas eu não responderei; de 
madrugada me buscarão, porém não me acharão. 29 Porquanto odiaram o conhecimento; e não preferiram o 
temor do SENHOR: 
 

Romanos 10:16 Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: SENHOR, quem creu na nossa 
pregação? 17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.  
 

II Coríntios 6:14 Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a 
injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?  
 

5 - UNIDADE 62-0211 113 Pode um homem que crê em toda a Palavra de Deus ter uma unidade com aqueles que 
apenas crêem em parte da Palavra de Deus? Deus quer separação. 
 

Gálatas 2:20 já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora 
vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. 21 Não aniquilo 
a graça de Deus; porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. 
 

 Filipenses 3:9 E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a 
saber, a justiça que vem de Deus pela fé;  
 

I Timóteo 4 :1 CONJURO-TE, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os 
mortos, na sua vinda e no seu reino, 2 Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, 
repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã 
doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias 
concupiscências; 4 E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 5 Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as 
aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 6 Porque eu já estou sendo oferecido por 
aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. 7 Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé. 8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; 
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e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. (Ou a Sua Aparição. Aqui a palavra é 
appearing=Aparição, aparecer. Trad.) 
 

HEBREUS 5:13 Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, 
porque é menino.  
 

 HEBREUS 11:7 Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para salvação 
da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.  
 

I JOÃO 2:29 Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.  
 

 I JOÃO 3:7 Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. 8 Quem 
comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para 
desfazer as obras do diabo. 9 Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado; porque a sua semente 
permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 10 Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os 
filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama a seu irmão, não é de Deus.  
  

ROMANOS 1:17 Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá 
da fé.  
 

6 - Agora, quem são estes justos que viverão pela Fé? Eu pensaria o mesmo que nos disse que os jutos 
viverão pela fé seria o mesmo a nos dizem que são eles. 
 

ROMANS 8:28 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29 Porque os que dantes conheceu também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 
irmãos. 
 

7 - Agora, a única maneira pela qual você poderia ser conforme a imagem de Seu Filho é se você tiver os mesmos 
atributos e características. E para ter essas coisas, você teria de ter a mesma semente de Vida que o Filho tinha. 
Porque a Lei da reprodução que Deus estabeleceu em Gênesis 1:11 nos diz que cada Semente deve produzir 
segundo seu tipo ou natureza. 
 

Vamos ler no 30 E aos que predestinou a estes também chamou; e aos que chamou a estes também justificou; e 
aos que justificou a estes também glorificou. 31 Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será 
contra nós? 32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não 
dará também com ele todas as coisas? 33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem 
os justifica. 34 Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o 
qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. 35 Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, 
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36 Como está escrito: Por 
amor de ti somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37 Mas em 
todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 38 Porque estou certo de que, nem 
a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39 
Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em 
Cristo Jesus nosso Senhor. 
 

8 - Agora, Paulo disse, é Deus que Justifica. E quem Ele justifica? Aqueles que antes conheceu. Ele antes 
conheceu, e a estes também predestinou. Estamos falando sobre a semente eleita de Deus. E em Romanos 1:17 
Paulo disse, a justiça de Deus revelada de fé a fé: de Revelação a Revelação, pois o junto viverá pela fé. Pelo 
que? Pela revelação. Agora, eu vou lhes mostrar em alguns minutos quão importante é esta afirmação quando se 
dirige à justiça, pois é isso que estamos olhando hoje. Justiça e injustiça.  
 

9 - Este é um dos maiores desentendidos que temos nessa mensagem. A maioria das pessoas continuam vivendo 
em escravidão às suas próprias idéias do que é justiça. Eles estão tentando estabelecer sua própria justiça, pelo 
que eles podem produzir em si mesmos. 
 

ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, Então, pelas obras da lei nenhuma carne 
será justificada em sua visão: nós já mostramos que Deus é quem justifica, e o que Paulo está nos dizendo aqui é 
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que nenhuma obra pode trazer nossa justificação. Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada em Sua visão: 
Pois pela lei é o conhecimento do pecado. (o que ele está nos dizendo aqui é que a Lei, o livro de regras, o código 
moral, a conduta e a ordem pode te apontar pra o que é pecado, ou o que é descrença, mas não pode te fazer 
justo. 
 

ROMANOS 3:21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas; 
22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem; porque não há 
diferença. (e o que é Fé? É uma revelação) 22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre 
todos os que crêem; porque não há diferença. 
 

(e quem é que crê? Eu devo por desta maneira; quem é que pode crer? Aqui Paulo está nos dizendo que 
Verdadeira Justiça vem apenas de Deus, recebendo a revelação de Jesus Cristo. E os únicos que podem crer são 
aqueles que foram ordenados a crer.) 
 

ATOS 13:48 E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a palavra do Senhor; e creram todos 
quantos estavam ordenados para a vida eterna.  
 

ROMANOS 4:1 QUE diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 2 Porque, se Abraão foi 
justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. 3 Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão 
em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 4 Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão 
segundo a graça, mas segundo a dívida. 5 Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a 
sua fé lhe é imputada como justiça. 
 

10 - Por isso Jesus disse que, “Deus é Espírito e aqueles que O adoram, o fazem em espírito e em verdade”. 
Você não pode separar os Dois. Espírito e verdade, porque Jesus também disse, “Minhas Palavras são Espírito e 
Verdade”. E adorar fora da vindicada e revelada Palavra não será aceita por Deus, nunca aceitou. 
 

11 - Agora, religião tende alimentar a carne, porque é sensitiva, ou baseada nos sentidos. E qualquer adoração 
que não é baseada em Espírito e em Verdade, vai sempre se inclinar aos cinco sentidos externos da carne ou os 
cinco sentidos internos. 
 

12 - Nós não podemos adorar com os olhos, nem com o nariz cheirando incenso, nem podemos adorar com 
nossos ouvidos ouvindo musica; porque a carne não professa nada. E ainda temos igrejas hoje de todas as 
denominações, mesmo entre os professores da Mensagem, há alguns que têm corais e orquestras com mais 
membros do que os que estão sentados nos bancos de muitas igrejas. E a igreja com mais musica parece ser a 
maior de todas. Se você não tem um programa musical em sua igreja nunca vai atrair pessoas, eles dizem. E para 
que elas estão sendo atraídas? O novo “Evangelho de Canções”.  
 

13 - Estamos vivendo em um tempo quando a “carne” parece liderar a adoração, e não é isso em vão? 
 

JOAO 4:23 Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o 
adorem em espírito e em verdade. 
 

14 - Se a carne em si “não professa nada”, então está claro que nós não podemos adorar a Deus com qualquer 
dos nossos cinco sentidos (todos pertencem à carne). Adorar com os nossos olhos não professa nada, e a maioria 
das religiões do mundo apenas fazem isso. Usam os olhos para atrair as pessoas para adoração. Eles constroem 
grandes monumentos, grandes catedrais, grandes igrejas, grandes altares apenas com o propósito de adoração, e 
mesmo assim não professam nada. Nós não podemos adorar com nossos olhos, nem com os nossos ouvidos, 
como os católicos e os hindus que queimam incensos diante do altar para criar uma forma de adoração pelo 
cheiro. O único aroma que agrada a Deus é as orações de Seus santos.  
 

15 - Não podemos adorar com nossos ouvidos, nem com nossos narizes cheirando incenso, nem podemos adorar 
com nossos ouvidos escutando musica; porque a carne não professa nada. 
 

E ainda temos igrejas hoje de todas as denominações, mesmo entre os professores da Mensagem, há alguns que 
têm corais e orquestras com mais membros do que os que estão sentados nos baços de muitas igrejas. E a igreja 
com mais musica parece ser a maior de todas. Se você não tem um programa musical em sua igreja nunca vai 
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atrair pessoas, eles dizem. E para que elas estão sendo atraídas? O novo “Evangelho de Canções”. Estamos 
vivendo em um tempo quando a “carne” parece liderar a adoração, e não é isso em vão? 
 

16 - Paulo disse, “isso não professa nada”. E não é interessante que essa sede por musica tem crescido com a 
mesma velocidade que o Carismático, Pentecostal clama para “ser preenchido com o Espírito Santo”? Mas eles 
não querem a Palavra da Verdade, e a Palavra que eles têm foi dividida erroneamente. Eles não têm toda a 
Palavra, pois Jesus disse em :  
 

João 4:23 em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai 
procura a tais que assim o adorem. Ele nunca disse em espírito apenas, mas em Espírito e em Verdade. 
 

ROMANOS 4:6 Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem 
as obras, dizendo: 7 Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são 
cobertos. 8 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. 9 Vem, pois, esta bem-
aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé 
foi imputada como justiça a Abraão. 10 Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na 
incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. 11 E recebeu o sinal da circuncisão, selo da 
justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crêem, estando eles 
também na incircuncisão; a fim de que também a justiça lhes seja imputada; 
 

17 - Agora, a chave está bem aqui nesse verso, Paulo disse que justiça também lhes será imputada... observe 
essa palavra imputado que Paulo usa aqui. É uma palavra grega logizomai {log-id’-zom-ahee} a palavra raiz é 
logos, e o sufico o-mai significa considerar, a palavra inteira significa calcular, ou tomar em conta, ou transferir 
para a conta de alguém, como dinheiro sendo transferido para sua conta. Esta palavra lida com realidade. Se eu 
“logizomai” ou calculo que o meu livro bancário tem $25, então ele tem $25. De outra forma eu estou me 
ludibriando. Esta palavra se refere a fatos, e não suposições.  
 

18 - E Esta palavra é o oposto da palavra grega, arne-omai, que literalmente significar negar ou não aceitar, 
rejeitar, recusar algo oferecido como vemos em MATEUS 10:33 Mas qualquer que me negar diante dos homens, a 
este também Eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Você vê, negar a Cristo e o oposto de aceitá-Lo. E 
aceitá-Lo é dizer a mesma coisa sobre Ele que o Pai disse, como Jesus aponta no verso seguinte.  
 

Quem, pois me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. 
 

Então, Logos-omai significa aceitar o que Deus diz de você por via de Sua Palavra, enquanto a palavra arne quer 
dizer “não”, e combinada com omai significa não aceitar ou rejeitar o Logos. 
 

19 - Estamos olhando para o que Paulo disse, que é a chave para a justiça de Deus. Ele disse que justiça seja 
imputada também neles... E nós estávamos olhando para esta palavra “imputada” que Paulo usa aqui. E 
descobrimos que é uma palavra grega, logizomais, da palavra raiz logos, e o-mai significa considerar. A palavra 
completa significa contar, tomar em conta, ou transferir para a conta de alguém, como dinheiro sendo transferido 
para sua conta. Essa palavra lida com realidade. Se eu “logizomai” ou calculo que meu livro bancário tem $25, ele 
tem $25. De outra maneira, eu estou me ludibriando. Esta palavra se refere a fatos, e não suposições. 
 

Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua 
posteridade, mas pela justiça da fé. 14 Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a 
promessa é aniquilada. 15 Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há 
transgressão. 16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme 
a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual é 
pai de todos nós, 17 ( Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí ) perante aquele no qual 
creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem.  
18 O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, 
conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência. 19 E não enfraquecendo na fé, não 
atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o 
amortecimento do ventre de Sara. 20 E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi 
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fortificado na fé, dando glória a Deus, 21 E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido 
também era poderoso para o fazer. 22 Assim isso lhe foi também imputado como justiça. 
 

20 - Porque isso foi imputado a ele, por causa de suas obras? NÃO! Porque ele simplesmente tomou Deus em sua 
Palavra. Ele disse que o dinheiro está no banco, então está. Ele disse, Eu já fui justificado, então, Eu sou. Não 
fazendo algo cedo que eu tenha feito errado antes. Não vivendo uma vida mais do que perfeita sem ofender 
ninguém a minha vida inteira. Não, não isso! Mas Confessar o que Deus já tem dito sobre você, é isso, essa é a 
chave. 
 

21 E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. 22 Assim 
isso lhe foi também imputado como justiça. 
 

ROMANOS 9:28 Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça; porque o Senhor fará breve a obra 
sobre a terra. 29 E como antes disse Isaías: Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara descendência, Teríamos 
nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. 30 Que diremos pois? Que os gentios, que não 
buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. 31 Mas Israel, que buscava a lei da 
justiça, não chegou à lei da justiça. 32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei; 
tropeçaram na pedra de tropeço; 33 Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma 
rocha de escândalo; E todo aquele que crer nela não será confundido.  
 

Romanos 10:1 IRMÃOS, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. 2 
Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. 3 Porquanto, não conhecendo 
a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 4 Porque o 
fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. 5 Ora Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O 
homem que fizer estas coisas viverá por elas. 6 Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: 
Quem subirá ao céu? ( isto é, a trazer do alto a Cristo. ) 7 Ou: Quem descerá ao abismo? ( isto é, a tornar a trazer 
dentre os mortos a Cristo. ) 8 Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a 
palavra da fé, que pregamos, 9 A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e 
com a boca se faz confissão para a salvação. 11 Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será 
confundido. 
 

Nos primeiros onze versos nós ouvimos Paulo falar de um povo que tem Zelo, mas ele diz, não de acordo com o 
conhecimento. Então lhe esclarece que o conhecimento a que zelam é de ignorância. 
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