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JUSTIFICAÇÃO
Romanos 3.21-31
“Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.” Rom 5.1
I – O QUE É JUSTIFICAÇÃO
ü A justificação trata do aspecto legal da salvação.
ü Falar em justificação não é somente em perdão dos pecados.
ü Como também não é simplesmente declarar inocente o culpado.
1.
Justificação é um ato judicial de Deus. Através desse ato, Deus declara justo o homem. É um ato da Graça,
porque Deus provê a justificação gratuitamente.
“Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.” Rm 3.24

2.
justo”.

3.

É um ato judicial, porque é baseado na lei espiritual, que exige a morte de alguém em lugar do culpado.
Jesus cumpriu essa exigência legal, morrendo Ele próprio, na cruz.
Sentido da palavra. A palavra “justificação” vem do grego (dikaiko) e significa “tornar justo” ou “declarar
Quem faz esta declaração é Deus. “Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os
justifica.” Rm 8.33
Libertação da condenação. O homem justificado é livre da condenação.
Ao mesmo tempo é restaurado à graça divina.
II – O MÉTODO DA JUSTIFICAÇÃO
São três as causas que devemos considerar na justificação:

ü Causa meritória,
ü Causa originadora e
ü Causa instrumental.
1.
A causa meritória. É a obra salvífica de Cristo. Deus proveu um substituto para o homem, quando este ainda
estava desgarrado, como seu inimigo.
“Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.” Rm 5.10
Consideremos os seguintes ensinamentos, tendo por base o texto de Romanos 3.23-28.
a. “Todos pecaram e carecem da glória de Deus”.
ü O pecado afastou o homem de Deus e da sua glória.
ü O pecado deixou o homem culpado diante de Deus.
ü Ninguém pode se justificar diante de Deus.
Todos são pecadores, condenados.
b. Para se achegar a Deus, todo homem precisa da justificação. Sem ser justificado, isso é impossível.
c. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. É a obra propiciatória e vicária(substituta) de Jesus em
nosso favor.
d. Através do sacrifício de Jesus, Deus, que é Justo, cobrou em Cristo os nossos pecados. Ele, que era sem
pecado, Deus o fez pecado por nós. “Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que,
nele, fôssemos feitos justiça de Deus.” 2 Co 5.21
E Ele(Jesus) se fez maldição em nosso lugar.
“Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar.” Gl 3.13
Com isso, dizemos que lhe foi imputado o nosso pecado.
A palavra imputar quer dizer “atribuir a alguém a responsabilidade dos atos de outrem”.

Cristo levou nossos pecados e nós recebemos sua justiça. Deus pode nos declarar justos, não porque o
sejamos por nós mesmos, mas porque a justiça de Cristo nos é atribuída. DEUS NOS VÊ COMO JUSTOS.
e. Deus é justo em justificar. Isso é possível, por causa da morte do Senhor Jesus em nosso lugar.
“Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador
daquele que tem fé em Jesus.” Rm 3.26
2.

A causa originadora. Ela que torna possível a nossa justificação.
É através de Jesus que Deus se torna propício, ou somos alvos pela bondade de Deus.
Foi a graça de Deus que proveu uma salvação para o homem, quando este não tinha esperança alguma.
“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.” Rm 5.8
E é mediante a sua graça que somos justificados.
“Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não
por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo,
nosso Salvador.” Tt 3.4-7
3.
A causa instrumental. A causa instrumental da justificação é A FÉ.
ü Ter fé é uma condição indispensável para a justificação.
ü É preciso ter fé em Jesus.
Sem fé não é possível agradar a Deus e não é possível mais nada diante d’Ele. O justo vive pela fé.(Hc 2.4; Gl 3.11b)
SOMOS SALVOS POR MEIO DA FÉ.
Agora, veja este texto claro: “Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus...”Rm 5.1
v Mediante a lei, o homem jamais pode ser justificado diante de Deus, mas a fé é atribuída ao crente como
justiça. “Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça.” Rm 4.3
III – RESULTADOS DA JUSTIFICAÇÃO
1.

2.

Paz com Deus.
Ø Já que não existe pena,
Ø Já que a culpa foi deixada para trás, o homem não é mais inimigo de Deus. Por isso, goza de perfeita paz
com Deus.
Ø É uma paz maravilhosa que excede todo entendimento.
Ninguém pode condenar.

Ø Ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica (Rm 8.33).
Se Deus justificou – e justificou baseado na obra expiatória de Jesus – ninguém pode nos acusar ou
condenar
CONCLUSÃO
A justificação É UM ATO e NÃO UM PROCESSO.
Ela se dá no momento em que o homem crê em Jesus, nasce de novo e é salvo.
Esta é uma doutrina importante, porque remove qualquer pretensão humana, de se justificar pelas obras (Rm
3.27,28).
Também não prevalecerá o receio de que a pessoa seja fraca demais para conseguir a salvação (Jo 6.35-40). Ler.
PORQUE TUDO ISSO NOS É DADO GRATUITAMENTE, PELA GRAÇA.
APLICAÇÕES
1 – Compreenda que os seus sentimentos não podem “dar o tom” na questão da justificação. Seja como for
que eles estiverem, sua justificação só depende de Deus e de sua fé.
2 – Agradeça a Deus por Jesus ter morrido em seu lugar.
3 – Se o diabo o acusar, não se importe! Você está justificado e o inimigo não pode condenar você.

