A CONSISTÊNCIA DO REINO DOS
CÉUS
Romanos 14: 17

ROMANOS 14:17
“Porque o reino de Deus não é
comida nem bebida, mas justiça, e
paz, e alegria no Espírito Santo”.

JUSTIÇA
Tsadiq – justiça
11 outros termos a eles relacionados
Emet – verdade e fidelidade
Mispat – juízo
Hesed – benignidade, graça, fidelidade e aliança;
Grego: Dikaiosine
Dike - Castigo

JUSTIÇA
A Justiça na Palavra de Deus não é uma questão de ações
que se conformam a um determinado conjunto de padrões
legais absolutos, mas, sim, de comportamento que está em
conformidade com o relacionamento entre Deus e o homem.
O justo é aquele que anseia pela redenção dos homens pelo
sacrifício do Messias, invoca a justiça de Deus e a manifesta
em suas ações, e por fim, pleiteia a intervenção divina sobre a
humanidade.
“Os que tem fome e sede de justiça serão fartos”
Mateus 5: 6

JUSTIÇA
Nos Salmos o justo é o individuo que confia em Deus
para proteção e vindicação. A Justiça não é uma
perfeição ética, mas sim aquela obediência e retidão
dos fiéis que imploram da parte do Todo Poderoso
uma decisão favorável, nem sempre de serem
justificados contra um adversário, mas
frequentemente, de um modo absoluto de serem
aceitos e salvos. O justo é aquele que está
comprometido com o reino do Messias.

SALMOS 24:1-10
“Do SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles
que nele habitam. Porque ele a fundou sobre os mares, e a
firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou
quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de
mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à
vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção
do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a
geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua
face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças;
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o
Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas
cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da
Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos,
ele é o Rei da Glória”.

ALEGRIA
Gil – regozijar;
Ranan – gritar de alegria; jubilar
Samah – estar contente;
Sis – regozijo coletivo;
Simchah – alegria
Sason - gozo

ALEGRIA
Dois princípios corroboram o surgimento da
alegria com exaltação nas Escrituras, primeiro é
formado pela gratidão e confiança inabalável no
amor de Deus que continuadamente ajuda e
seguirá ajudando seu povo, é Ele quem dissipa
toda necessidade e aflição; e por fim o
reconhecimento da vinda do Redentor que salvou
o homem na sua crucificação e estabelecerá seu
reino na sua parousia final.

ROMANOS 8:31-39
“Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? 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?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. 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. 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?”

ROMANOS 8:31-39
“Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à
morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o
matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do
que vencedores, por aquele que nos amou. 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, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma
outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que
está em Cristo Jesus nosso Senhor.”
ALELUIA!

MANIFESTAÇÕES DE ALEGRIA - LOUVOR
ü Confissão / Declaração (louvor) = Salmos 51:15
“Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o
teu louvor”.
ü Adoração = Salmos 95:6
“Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante
do Senhor que nos criou”.
ü Instrumentos musicais = Salmo 33: 1-3
“Regozijai-vos no SENHOR, vós justos, pois aos retos
convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele
com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe
um cântico novo; tocai bem e com júbilo”.

MANIFESTAÇÕES DE ALEGRIA - LOUVOR
ü Palmas = Salmos 47:1
“Batei palmas, todos os povos; aclamai a Deus com voz de
triunfo”.
ü Júbilo = Salmo 47:5
“Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de
trombeta”.
ü Gritos de Exaltação = Salmo 20:5
“Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do
nosso Deus arvoraremos pendões; cumpra o Senhor todas
as tuas petições”.

DEUTERONÔMIO 16:13-15
“A festa dos tabernáculos celebrarás sete dias,
quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar.
E, na tua festa, alegrar-te-ás, tu, e teu filho, e tua
filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o
estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro
das tuas portas. Sete dias celebrarás a festa ao
Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher;
porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em
toda a tua colheita, e em todo o trabalho das tuas
mãos; por isso certamente te alegrarás”.

PAZ
• Shalom = paz, segurança, tranquilidade, prosperidade,
quietude, bem estar;
• Betah = segurança; confiança;
• Leqah = entendimento
• Salwah = tranquilidade
Pode ainda significar: saúde física, andar confiante e ser
protegido por Deus. A paz caminha junto com a Bondade e
Misericórdia divina

PAZ - SHALOM
Participar do shalom divino faz do individuo alguém
extremamente feliz, guardado e agraciado por Deus;
ele está duplamente na presença divina, está repleto,
forte, firme, completo e perfeito.
“Sede

vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso
Pai que está nos céus”
Mateus 5:48

PAZ
Shalom não é tanto o antônimo de guerra quanto
de qualquer distúrbio a condição do bem-estar
proporcionado por Javé, talvez torne necessário ir
até a guerra em certas circunstancias. O doador
desta condição de bem estar é o próprio Deus,
procede d’Ele, é dirigida por Ele e caminha em
direção à Ele. Quando Deus retira a sua paz,
haverá lamentação, choro, miséria e destruição
generalizada.

JEREMIAS 16:3-5
“Assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas
que nascerem neste lugar, acerca de suas mães, que
os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta
terra: Morrerão de enfermidades dolorosas, e não
serão pranteados nem sepultados; servirão de
esterco sobre a face da terra; e pela espada e pela
fome serão consumidos, e os seus cadáveres
servirão de mantimento para as aves do céu e para
os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não
entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te
compadeças deles; porque deste povo, diz o
Senhor, retirei a minha paz, benignidade e
misericórdia”.

NÚMEROS 6:22-27
“E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e
a seus filhos dizendo: Assim abençoareis os filhos
de Israel, dizendo-lhes:
O Senhor te abençoe e te guarde; O Senhor faça
resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha
misericórdia de ti; O Senhor sobre ti levante o seu
rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre
os filhos de Israel, e eu os abençoarei”.

JOÃO 14:27
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize”.

João 14:28
“Ouvistes que eu vos disse: Vou mas venho para vós.
Se me amásseis, certamente exultaríeis porque eu
disse: Vou para o Pai; porque meu Pai é maior do que
eu”.

ISAÍAS 66:10-23
“Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela,
vós todos os que a amais; enchei-vos por ela de alegria,
todos os que por ela pranteastes; Para que mameis, e vos
farteis dos peitos das suas consolações; para que
sugueis, e vos deleiteis com a abundância da sua glória.
Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre ela
a paz como um rio, e a glória dos gentios como um
ribeiro que transborda; então mamareis, ao colo vos
trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a
quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei; e em
Jerusalém vós sereis consolados”.

ISAÍAS 66:10-23
“E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os
vossos ossos reverdecerão como a erva tenra; então a
mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se
indignará contra os seus inimigos. Porque, eis que o
Senhor virá com fogo; e os seus carros como um
torvelinho; para tornar a sua ira em furor, e a sua
repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e
com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda
a carne; e os mortos do Senhor serão multiplicados,”

ISAÍAS 66:10-23
“juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque
conheço as suas obras e os seus pensamentos; vem o dia
em que ajuntarei todas as nações e línguas; e virão e verão
a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles
escaparem enviarei às nações, a Társis, Pul, e Lude,
flecheiros, a Tubal e Javã, até às ilhas de mais longe, que
não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória; e
anunciarão a minha glória entre os gentios. E trarão a
todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por
oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras,
e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo
monte,”

ISAÍAS 66:10-23
“a Jerusalém, diz o Senhor; como quando os filhos de
Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do
Senhor. E também deles tomarei a alguns para sacerdotes
e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os novos céus, e
a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face,
diz o Senhor, assim também há de estar a vossa
posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua
nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda
a carne a adorar perante mim, diz o Senhor”.

A CONSISTÊNCIA DO REINO DOS CÉUS

Isaías 11: 1-10

FESTA DOS TABERNÁCULOS
02/10 | Quarta-feira - 20h | Culto de Consagração
Neste culto, teremos um momento especial para consagração de filhos,
empregos, casas, carros e tudo que ficará sob seus cuidados.
03/10 | Quinta-feira - 20h | Culto de Dedicação
Neste dia você deve trazer ofertas que serão dedicadas ao Senhor para
uso da Igreja. Você pode dedicar, bens, dinheiro, alimentos, roupas, tudo
o que deseja ofertar ao Senhor.
04/10 | Sexta-feira - 20h | Culto de Comunhão & Natal
Shabbat com Santa Ceia e Troca de presentes. Cada família deve trazer
um sanduíche e uma bebida. Aproveite para abençoar as pessoas que
foram bênção pra você neste ano.

FESTA DOS TABERNÁCULOS
05/10 | Sábado - 19h | Culto de Celebração & Casamentos
Este será um dia especial para quem ainda não se casou na
igreja. Procure o balcão da Integração e inscreva-se para o
casamento coletivo.
06/10 | Domingo - 10h | Culto de Adoração & Almoço
Recebimento de novos membros - Batismos e
Transferências.

Almoço de Tabernáculos

