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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. 

 

AS DUAS FACES DA FOME E SEDE DE JUSTIÇA: 
1) Fome e sede de _________. 

- É um profundo desejo (ânsia) de conhecer e estar perto de Deus. Um tipo de saudade espiritual. 
Cristo tinha esta saudade. 
- Os salmistas nos salmos 63 e 42, respectivamente tinham esta sede (saudade).  
- 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? 

 

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? 

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 

 

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 

 QUALIDADES DO CARÁTER DE CRISTO 
 



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. 
 

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. 
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. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (3,0) + PROVA (5,0) – TOTAL: 10,0 
 
      
 


