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"Durante vinte anos, eu tenho ensinado e acolhido a 
doutrina da suficiência de fé nos méritos de Cristo, 
pelos quais somos aceitos perante o tribunal de Deus; 
contudo, aquele velho e tenaz engano me assedia de 
tal forma que ainda descubro uma tendência de 
aproximar-me de Deus trazendo alguma coisa em 
minha mão, pela qual possa merecer a Sua graça. Não 
posso chegar ao ponto de lançar-me unicamente sobre 
a pura e simples graça, embora seja isso de suma 
necessidade." 

Martinho Lutero 
Continuation of Milner 's History, 

vol. i, pág. 42 - Scott 
(Continuação da História de Milner) 
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Contracapa: 
James Buchanan nasceu na Escócia em 1804 e foi ordenado ao 

ministério na Igreja Presbiteriana da Escócia em 1827. 
Em 1828, começou um ministério frutífero em North Leith, onde 

alcançou uma grande reputação como pregador sincero, eloqüente e 
evangélico. 

Em 1845, foi designado à cadeira de apologética no Seminário New 
College, Edimburgo, em 1847 sucedeu o Dr. Chalmers como professor de 
teologia Sistemática. Aposentou-se em 1868 e faleceu dois anos mais tarde. 

Ele foi um escritor prolífico e popular. Seu primeiro livro, Comfort in 
Affliction (1837) - (Consolo na Aflição), vendeu quase 30.000 exemplares. 
Suas duas obras mais valiosas foram: The Office and Work ofthe Holy Spirit 
(1842) -(Ofício e Obra do Espírito Santo), uma exposição que ainda merece um estudo, e The Doctrine of Justification (A Doutrina da Justificação), parte 
das Preleções de Cunningham, em 1866, das quais oferecemos a 
substância neste livro. 

 
Recomendação 

Será que as igrejas da Inglaterra e do mundo ocidental em nossos 
dias estão em condições saudáveis? Somente alguém totalmente cego à 
realidade diria um "sim" inqualificado. Com o declínio de membros, uma 
preocupação minguada em missões, e um reavivado interesse em agitação religiosa em vez de preocupar-se com a piedade e evangelização, a 
conclusão deve ser negativa, qualificada somente pelo fato que existem 
muitas exceções notáveis à fraqueza geral. 

Se tentarmos analisar a razão desse enfraquecimento, a resposta se 
encontrará pelo menos em parte, na célebre afirmação de Martinho Lutero, 
que a doutrina da justificação pela fé é o teste pelo qual descobrimos se 
uma igreja é fiel ou infiel, sadia ou enferma. Se considerarmos a 
negligência desta doutrina básica (e em muitos casos, a ignorância dela), 
não nos surpreenderemos que as igrejas evidenciam fraqueza em vez de 



força. Na realidade, o que muitas vezes aparenta ser uma força vigorosa, 
nada mais é que um estado agitado de frenesi, em vez de ser uma 
atividade produtiva. 

No entanto, seria realmente verdade que esta doutrina é 
negligenciada, ou, aparentemente incompreendida? A resposta pode ser 
vista na maioria de pregações evangelísticas; os pecadores são instados a 
se arrependerem dos seus pecados e a confiarem unicamente em Cristo. 
Até aqui, tudo bem - mas o que é prometido ao penitente? Perdão dos 
pecados e uma nova vida - essas constituem a resposta normal. Todavia, à 
luz do Novo Testamento essa resposta é insuficiente, porque o perdão não 
é igual à justificação; e, segundo o ensino de Romanos, capítulos 5 a 8, um 
novo estilo de vida procede da justificação. 

A situação é ainda pior quando o evangelho está sendo apresentado 
às crianças. Muitas vezes são exortadas a amar o Senhor Jesus. Entretanto, 
o mandamento das Escrituras para amar o Senhor de todo o nosso coração é o resumo da primeira parte da lei. Mas a lei, como Paulo destacou nos 
primeiros três capítulos de Romanos, não traz salvação, e sim o 
conhecimento do nosso pecado e da nossa culpa. De fato, amor a Deus e a 
Cristo, que morreu por nós, é visto em Romanos 5:5 como uma das 
conseqüências da justificação pela fé. Em Gálatas 5:22, amor é mencionado 
como um dos elementos do fruto do Espírito. 

Contudo, não é apenas na área da evangelização e ensino que a 
negligência de justificação pela fé se evidencia. Esta negligência é vista na 
qualidade da vida cristã - a qual, no passado, era conhecida como piedade. 
Handley Moule de Durham (1841-1920) acrescentou mais um comentário 
à máxima de Lutero, afirmando que a doutrina da justificação pela fé não 
é apenas o teste de uma igreja fiel ou infiel, mas é também o teste de uma 
alma fiel ou infiel. Foi acréscimo apropriado. A luz dos padrões do Novo 
Testamento, um homem ou uma mulher pode ter um princípio sadio à 
vida cristã somente na medida em que tenha compreendido o que 
significa ser justificado pela fé. Ainda mais, crescimento na piedade não é 
apenas um dever religioso, é uma resposta grata à graça de Deus. O ponto 
nevrálgico dessa gratidão é a justificação.Ademais, se o cristão quer 
perseverar na presença de tanta hostilidade e desencorajamento - mesmo 
quando haja uma falha pessoal - deve haver uma forte convicção quanto à 
perseverança final. Mais uma vez é uma firme compreensão da 
justificação que dará tal certeza inabalável. 



Quando Buchanan escreveu seu precioso livro sobre a justificação - e 
a sua republicação, primeiro na forma completa, e agora, na abreviada, 
indica o seu valor contínuo - ele não enfrentou uma controvérsia que tem 
assumida uma proeminência em nossos dias, a saber, a discussão 
ecumênica sobre a união de todas as igrejas. Em seus dias, a rejeição 
categórica pela igreja católica romana do conceito de Lutero e da Reforma, 
foi reconhecida tanto por Roma quanto pelos protestantes como um 
problema concreto. Hoje, porém, por causa da campanha para unir a 
Igreja Anglicana com a igreja romana, o problema da justificação tem 
ressurgido como uma questão crucial. O mundialmente conhecido Hans 
Kung (escrevendo antes de ser privado de seu status como teólogo 
católico-romano pelo papa) produziu um importante livro sobre o assunto. 
Os católicos romanos e luteranos dos Estados Unidos já o discutiram e 
produziram um volumoso relatório. Mais recentemente, a Anglican 
Roman Catholic International Commission (ou seja "ARCIC") tem dado o seu relatório sobre a salvação. Esta questão tem prioridade na agenda. E 
um momento muito oportuno para que um número maior de leitores 
tenha um exemplar da exposição magistral de Buchanan em mãos. 

Se consideramos a doutrina da justificação pela fé como 
fundamental a cada cristão, importante à Igreja e essencial também à 
relação entre as igrejas - então a partir deste ponto prosseguimos para 
descobrir o que a doutrina realmente significa. De necessidade, o nosso 
guia deve ser as Escrituras, e isto significa que o contexto de todo o estudo tenha uma ênfase bíblica sobre a prioridade da graça de Deus. Foi Deus que 
tomou a iniciativa na criação. Tomou também o primeiro passo na obra da 
salvação. A nossa exposição de qualquer doutrina na Bíblia deve ser 
firmemente enraizada na convicção absoluta de que somos - sem qualquer 
condição ou qualificação -totalmente endividados à graça de Deus. Paulo 
se expressou sucinta e muito pessoalmente: "Mas pela graça de Deus, sou 
o que sou" (I Coríntios 15:10). 

Esta verdade anula qualquer noção de mérito humano. Não 
podemos merecer o favor de Deus. Não podemos produzir por nós 
mesmos qualquer mérito. Deus jamais ficará endividado a nós, e assim, 
obrigado a nos recompensar. Em cada passo, sempre estaremos devedores 
a Ele. Paulo enfatiza esse ponto e apresenta a sua razão em Efésios 2:8-9: 
"Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom 
de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie". 



Isto significa que a fé dos justificados não pode ser vista como a 
contribuição do pecador. Justificação não é uma recompensa para a nossa 
fé merecedora. Ao contrário, a própria fé é uma dádiva de Deus. Fé é a 
mão vazia estendida para receber o dom. De fato, uma ilustração ainda 
melhor é o milagre da cura do homem que tinha uma mão ressequida. Ele 
precisou do poder sobrenatural de Cristo para capacitá-lo a obedecer ao 
mandamento do Senhor e a estender a sua mão, que até aquele momento 
foi totalmente inútil (Mateus 12:10-13). 

Um dos maiores pronunciamentos doutrinários da Reforma 
Protestante foi os Trinta e Nove Artigos da Igreja Anglicana. Havia uma 
versão latina desses Artigos, e naquele que tratava da justificação, o uso 
sutil de duas preposições latinas realçou o fato que a justificação não é merecida. As duas palavras foram propter significando "por causa de" e per 
significando apenas "mediante". Os Artigos ensinaram que somos 
justificados "por causa de" os méritos de Cristo, "mediante" (isto é, por meio de) a fé. Portanto, não pode haver nenhuma base de auto-
congratulação. Se nós temos respondido por fé, então, foi uma resposta à 
semelhança de Lídia em Filipos - "O Senhor lhe abriu o coração para 
atender às coisas que Paulo dizia" (Atos 16:14). Tal fé emerge do 
arrependimento na medida em que ficamos cônscios da nossa própria 
pecaminosidade. Todavia, mais uma vez, quanto ao nosso 
arrependimento, temos uma dívida de gratidão a Deus, porque foi Ele 
quem nos livrou do pecado. Em sua pregação, Pedro ensinou que o 
arrependimento bem como o perdão foram dádivas graciosas da parte de 
Deus - "Deus... o exaltou (isto é, Cristo)... a fim de conceder a Israel o 
arrependimento e a remissão de pecados" (Atos 5:31). No relatório que 
Pedro dirigiu a seus críticos em Jerusalém, ele enfatizou a mesma verdade 
e deles extraiu o grato reconhecimento: "Logo, também aos gentios foi por 
Deus concedido o arrependimento para a vida" (Atos 11:18). 

Assim, fé não é o que os opositores de Lutero afirmaram: a saber, 
uma aquiescência mental do ensino dogmático da igreja católica romana. 
Ao contrário, ele enfatizou que a fé foi a resposta do coração entregando-
se em total confiança a Cristo. A resposta de Deus diante dessa fé singular 
é a justificação do pecador. A luz dessa definição da justificação,a 
distância entre Lutero e Roma se torna ainda maior. E até hoje, ela 
continua sendo abismai. O foco da divergência está na interpretação do 
verbo "justificar". Será que ele significa "fazer justo" como a igreja católica 



romana ensina, ou, "declarar justo" como Lutero afirmou, ecoando os 
ensinos enfáticos de Paulo em suas Epístolas aos Romanos e aos Gálatas? 

Para que ninguém se escuse dizendo que esta é uma típica briga 
teológica sobre detalhes minuciosos, é importante enfatizar a profunda 
significação do assunto em pauta. Ele se refere diretamente à questão de 
certeza - poderia eu dizer com confiança: "Eu sei que sou salvo e estou 
indo para o céu", ou apenas, "Espero que esteja indo para o céu"? O Novo 
Testamento não só ensina claramente uma firme certeza, ele também 
retrata homens e mulheres que revelaram esta deleitosa confiança. 

Se a Roma tiver razão, que a justificação significa fazer o pecador 
justo, então a base da nossa certeza será a extensão e durabilidade da 
nossa própria justiça interior. Ao cristão, cônscio de seu pecado inato, e 
tristemente ciente de suas falhas pecaminosas, esta base é vacilante 
demais para oferecer uma certeza espiritual. Portanto, não é de admirar-se 
que o Concilio da Contra-Reforma em Trento ensinou que "ninguém pode saber com uma certeza infalível de fé que ele tem recebido a graça de 
Deus" (Secção 6, Cap. 9). Enfim, a questão é saber se a justificação se refere 
ao nosso caráter essencial, ou se refere ao nosso novo estado diante de 
Deus. Acaso somos aceitos porque estamos esforçando-nos para 
aperfeiçoar a justiça introduzida em nós pelo batismo, ou somos 
reconhecidos como justos enquanto ainda evidentemente pecaminosos? A 
Bíblia claramente endossa a máxima de Lutero, que o cristão é 
"Simultaneamente um justificado e um pecador". 

A base da nossa aceitação não é uma justiça inerente, antes, é a 
justiça de Cristo que Deus graciosamente nos outorga quando confiamos 
no Salvador. Foi quando Lutero estava estudando e lecionando sobre a 
carta aos Romanos que "a luz irrompeu" e a verdade se esclareceu e ele a 
compreendeu. Indiscutivelmente, um Deus justo exige justiça. Mas, por 
causa do nosso pecado, essa justiça fica fora do nosso alcance. Todavia, 
Deus exibe uma perfeita justiça em Seu Filho, e sobre essa justiça 
depositamos toda a nossa confiança. 

Tudo isso nos conduz para uma questão ainda mais básica - qual é a 
significação bíblica do termo justiça? A resposta se encontra no título 
conferido ao Salvador. Ele é "Jesus Cristo, o justo" (I João 2:1). Ele é justo, 
porque tudo o que Ele fez em Seu ministério terrestre, e o que Ele faz 
eternamente em Seu ministério celestial, em todos os sentidos, é sempre 
agradável a Seu Pai. Em contraste, porém, os seres humanos são injustos 



porque deixam de fazer a vontade de Deus, e ainda pior, praticam o que 
não é da vontade de Deus. Existem pecados de omissão e pecados de 
comissão, e esses são sintomas reveladores da nossa natureza corrupta, e 
do nosso caráter que é essencialmente perverso. 

Então, o que é que nos conduz, não apenas ao conhecimento da 
vontade de Deus, mas também ao conhecimento da nossa deficiência 
pecaminosa? A resposta, como Paulo mostrou em Romanos, encontra-se 
na lei de Deus. Essa lei está gravada na consciência de cada ser humano e 
interpretada com detalhes específicos nas Escrituras. Entende-se que essa 
justiça basicamente significa obediência à lei de Deus, e que a injustiça é a 
transgressão dessa lei. Por essa razão, as conseqüências detransgredir a lei 
são tão sérias a ponto de desencadear a ira de Deus em juízo e condenação. 

Contudo, existe apenas um único exemplo de perfeita justiça entre 
os homens. Está no homem Jesus Cristo. Ele, e somente Ele, podia dizer: 
"Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade" (Hebreus 10:7; cf. Salmo 40:6-8). 

Se, porém, tudo o que Cristo tem nos dado fosse apenas um 
exemplo de perfeita justiça, estaríamos lançados no mais profundo 
desespero por causa da nossa incapacidade de alcançar tal padrão. O 
evangelho, no entanto, não nos engana e nem zomba de nós através de um 
padrão impossível de ser alcançado. Antes, esta justiça é atribuída a nós, 
no mesmo sentido em que o nosso pecado foi atribuído a Cristo, como 
Paulo ensinou em II Coríntios 5:21: "Àquele que não conheceu pecado, ele 
o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus". 

A fim de apreciar a plenitude da justificação, é instrutivo 
contemplar a justiça de Cristo de dois ângulos diferentes. Por um lado, Ele 
é o grande substituto que tomou sobre Si mesmo, não apenas a culpa dos 
transgressores da lei, mas também a punição que a justiça divina exigia. 
"Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos 
pecados" (I Pedro 2:24). Assim, há libertação da culpa e isenção da pena. 
Agora, contemplado do outro ângulo, Ele não é apenas o substituto divino 
que tomou o lugar de transgressores da lei, Ele é também o nosso 
representante, Aquele que guardou perfeitamente a lei de Deus. A Sua 
obediência à lei não foi apenas literal, porém, foi realizada por motivo e 
por espírito. Esta justiça positiva é atribuída a nós, somos vistos como 
praticantes da lei por causa da nossa fé em Cristo. 



A resposta de um aluno da Escola Dominical,freqüentemente citada, 
foi apenas parcialmente correta ao dizer que a justiça significa ser tratado 
"como se nunca tivesse pecado". Como pecadores perdoados, regozijamo-
nos nessa verdade, embora sejamos adversos a trocadilhos. Ora, justificação significa muito mais. É como se tivesse sempre guardado 
perfeitamente a lei de Deus. Não sou apenas perdoado, sou também 
totalmente aceito. 

Foi a compreensão da plenitude da riqueza da justificação que deu a 
Paulo aquela confiança alegre, e que o impeliu para uma devoção 
irrestrita a Cristo, bem como uma urgência para fazer que estas boas 
notícias fossem conhecidas. Foi a mesma experiência do perdão, unida ao 
fato de que Deus graciosamente aceita o pecador justificado que não 
apenas baniu as dúvidas angustiantes de Lutero, mas também lhe deu a 
disposição para desafiar o poder do papa e do imperador. É a mesma 
mensagem que ainda aviva os pecadores perdoados para prestar uma obediência agradecida, e que conduzirá as igrejas a um caminho 
construtivo na prática de um testemunho e de um culto que são bíblicos. 

 
Herbert M. Carson 

Leicester - Inglaterra 
1990 

 
Prefácio 

Temos de relacionar-nos com Deus, o nosso Criador e Juiz. 
Evidentemente, qualquer apreciação errônea quanto à nossa aceitação diante de Deus deve ter conseqüências sérias. Seria trágico atravessar a 
vida toda e não encontrar o fim esperado! Portanto, como é importante 
sabermos qual o caminho certo para ser justificado diante de Deus. 

A fim de ser proveitoso para nós, o caminho da justificação deve 
compreender estes três fatos: que somos débeis diante de Deus; que um 
Deus santo não pode passar por cima do nosso pecado; que Jesus Cristo 
graciosamente fez de Si mesmo um substituto a favor dos pecadores - seus 
pecados sobre Ele, Sua obediência e santidade sobre eles. E estes fatos são 



declarados segundo a autoridade da Bíblia, a revelação da verdade divina 
para nós. 

Onde esta verdade bíblica é ignorada ou não compreendida, 
necessariamente haverá um conceito errôneo quanto à aceitação diante de 
Deus. Perde-se o verdadeiro conhecimento da salvação quando a verdade 
a respeito da justificação é perdida. 

Neste livro, o Dr. Buchanan procura explicar o que a Bíblia ensina a 
respeito da justificação. Talvez nenhum outro livro tenha apresentado este 
assunto com tanta lucidez. 

H. J. Appleby 
 

Introdução 
No mesmo sentido em que os cientistas continuamente fazem novas 

descobertas sobre a natureza do universo, assim também o estudo das 
Escrituras pode produzir uma nova compreensão de suas verdades. 
Portanto, embora a doutrina da justificação fosse tão bem definida por 
Lutero no tempo da Reforma, existem boas razões para novamente 
examinar essa verdade. 

Alem disso, a doutrina será nova para cada nova geração de fiéis; e 
será nova para muitos que a si mesmos se chamam cristãos, os quais, por 
várias razões, não tenham experimentado anteriormente o sentido dessa 
verdade de maneira pessoal. 

Ademais, a compreensão da doutrina da justificação é a melhor 
defesa contra dois erros comuns em nossa sociedade de hoje. Por um lado, 
existem muitos que afirmam que crerão somente naquilo que pode ser 
demonstrado pelo raciocínio humano - racionalistas. Por outro lado, 
existem muitos que se sentem satisfeitos com o mero cumprimento de 
cerimônias e deveres religiosos - ritualistas. 

O racionalista está no erro porque ele ignora as imposições de Deus 
sobre a sua vida, ou está indisposto para aceitá-las. O ritualista, supondo 
que as suas cerimônias são suficientes para agradar a Deus, está no erro 
porque ele não tem nunhuma apreciação de seu próprio pecado e culpa, 
nem da excelência da obra de Cristo em favor dos pecadores.O ensino 
bíblico sobre a justificação pela fé inclui: o estudo das santas e imutáveis 



exigências de Deus para cada um de nós; o estudo da nossa inescusável 
culpabilidade diante de Deus; o estudo da gloriosa salvação adquirida por 
Jesus Cristo, o qual satisfez completamente a justiça de Deus em favor dos 
pecadores. Para compreender a justificação, portanto, é escapar dos erros, 
tanto dos racionalistas como dos ritualistas, tão comuns ao nosso redor. 

Deve ser observado que embora a doutrina bíblica da justificação 
fosse ensinada distintivamente na Reforma, ela não foi inteiramente 
desconhecida antes daquela época. Esta verdade se encontra tanto no 
Velho Testamento como no Novo e se encontra também nos escritos de 
muitos dos primeiros pais eclesiásticos. 

Mesmo a partir do segundo século d.C, existiram aqueles que 
condenaram esta doutrina por não ser uma verdade bíblica. E nunca 
devemos esquecer que aquela incredulidade, tão profundamente 
enraizada no coração humano, sempre questiona a necessidade de ter 
aquela justiça da qual a Bíblia fala. 

Estas coisas todas fazem com que o estudo desta verdade seja de 
suma importância para cada um de nós. 

Dr. James Buchanan 
1867 

 



Parte I - A História da Doutrina 

1. O ensino do Velho Testamento sobre a 
justificação 

Nestas preleções, "justificação" significa que a pessoa é vista e 
considerada por Deus como livre de qualquer transgressão e como 
possuidora de uma santidade perfeita. Tal pessoa desfruta do favor e da 
bênção de Deus. A justificação significa mais do que um mero perdão dos 
pecados; significa que a pessoa justificada é considerada como se tivesse 
guardado perfeitamente todas as leis de Deus. 

As leis de Deus são as únicas regras pelas quais podemos ser 
justificados - ou condenados. Com certeza, portanto, devemos confessar 
que a justificação, por nossos próprios esforços, é impossível, porque nós todos temos transgredido essas leis. Então, como poderemos ser 
justificados? Esse é o assunto do nosso livro. O evangelho de Jesus Cristo 
é poderoso para resolver o problema. 

 
A Bíblia descreve dois métodos de justificação. 
i. 

Houve um tempo quando o homem e a mulher viveram livres de 
qualquer transgressão. Refiro-me aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. 
Eles foram criados santos, felizes, e livres de qualquer pecado. Deus lhes 
revelou que, se guardassem Seus mandamentos, eles permaneceriam 
naquele estado de santidade e felicidade, justificados por sua própria 
obediência. Deus lhes disse que a desobediência produziria tanto a perda 
do favor divino, como a sua morte. 

O primeiro método de justificação foi pela obediência ao mandamento 
de Deus. Mas este método foi útil somente para aquelas pessoas que já 
eram santas e sem pecado. No momento em que Adão e Eva 
desobedeceram a Deus, este método de justificação tornou-se inadequado para ajudá-los. A lei de Deus, infringida por sua transgressão, tinha de 



condená-los como transgressores: ela não podia justificá-los; isto é, ela não 
podia declará-los santos e livres de transgressão. 

ii. 

Desde o tempo em que Adão e Eva caíram no pecado por seu ato de 
desobediência, tem sido necessário que a justificação fosse possível para 
aqueles que são pecadores.  

O segundo método de justificação foi revelado por Deus quando Adão e 
Eva foram chamados para comparecer diante dEle (Gênesis 3:14-16). As 
palavras que Deus lhes falou significam que Ele mesmo cuidaria de sua justificação; que Ele enviaria à terra um Salvador, nascido de mulher, que 
libertaria os pecadores das mãos de satanás. 

Esta primeira comunicação dos misericordiosos propósitos de Deus 
foi feita em termos muito gerais. Contudo, ela conteve as mesmas 
verdades tão plenamente expressadas no evangelho do Novo Testamento. O método da justificação foi pela graça de Deus. Um libertador divino viria 
- Jesus Cristo - que sofreria pelo pecado no lugar de pecadores. Por Seu gracioso dom da salvação, Deus mesmo assumiu, soberanamente, a 
justificação de pecadores debilitados. 

Por causa da promessa de Deus para enviar um Salvador, Adão e 
Eva e todos os demais fiéis do Velho Testamento experimentaram uma 
mistura de sentimentos: por um lado, houve um terror de Deus por causa 
de sua desobediência a Ele; e, por outro lado, houve uma esperança na 
promessa de Deus que falava de sua libertação. Estes sentimentos se 
expressaram pelo rito do sacrifício de animais oferecidos a Deus. 1 

Um animal foi imolado. O sangue de sua vida foi derramado. Isso 
expressou a verdade a respeito da ira de Deus no juízo. O animal era inocente, todavia, foi imolado como substituto do pecador. Isso expressou a 
verdade da providência de um libertador divino. 

Evidentemente, os sacrifícios do Velho Testamento descreveram, de 
forma simbólica, a obra de Jesus Cristo - "o Cordeiro de Deus" que tiraria 

                                                   
1 Parece extremamente provável que o sacrifício de animais foi instituído por Deus e não 
por uma invenção humana. Abel "ofereceu pela fé" (Hebreus 11:4), isto é, acreditando. 
Portanto, deve ter recebido alguma autorização divina para justificar a sua ação. Fé 
entende a presença de alguma realidade que deve ser aceita: neste caso, a instrução 
divina para oferecer sacrifícios. 



o pecado do mundo (João 1:29). Pela oferta de tal sacrifício e acreditando 
em seu sentido, Abel "obteve testemunho de ser justo" (Hebreus 11:4). 
Inegavelmente, naquela época - como agora -todos os que creram no 
plano de Deus para a salvação, a saber, através da morte de um substituto 
inocente, foram - e são -justificados. Os incrédulos que rejeitam o plano de 
Deus para a salvação, obrigatoriamente permanecerão sob o juízo de Deus 
por causa de seu pecado. 

No dilúvio que destruiu a todos, exceto Noé e a sua família (Gênesis 
7:23), Deus demonstrou, tanto a Sua ira sobre os pecadores que 
permaneceram em sua incredulidade, como a justificação daqueles fiéis 
que obedeceram e entraram na arca. 

Depois do dilúvio, a revelação divina para justificar através da 
misericordiosa providência do Salvador tornou-se cada vez mais clara. O 
caso mais memorável dessa justificação pela graça nos dias patriarcais foi 
aquele de Abraão. Sua experiência é freqüentemente citada no Novo Testamento como exemplo deste segundo método de justificação (João 
8:56; Romanos 4:3; Gálatas 3:6; Tiago 2:23). 

A seguinte grande era na história da justificação no Velho 
Testamento foi introduzida pela promulgação da lei de Moisés no Sinai. O 
propósito dessa lei foi duplo - para governar a vida da nação israelita e 
também para educá-la a fim de ser pronto para receber o prometido 
Salvador, por intermédio de quem, segundo a compreensão de Abraão, 
seriam "benditas todas as nações da terra" (Gênesis 22:18). 

Em relação ao primeiro destes propósitos - a lei como guia para a 
vida nacional - a segurança física da nação dependia da sua obediência a 
esta lei. Neste sentido nacional, a prosperidade dela dependeria de suas 
ações. A lei poderia ser vista como uma "aliança nacional de 
obras".Quanto à eterna salvação dos fiéis, o segundo propósito da lei foi 
dar-lhes a convicção do pecado, e assim, educar e preparar os israelitas 
para a vinda do Salvador. O apóstolo Paulo usou a lei dessa maneira para 
demonstrar a impossibilidade de alguém ser justificado por obras da lei, 
porque ela não podia ser perfeitamente guardada por criaturas pecadoras. 

A lei, portanto, não foi contrária ao método de justificação no qual 
Deus graciosamente providenciou um Salvador. Ao invés disso, a lei foi 
promulgada para contribuir ao conhecimento daquele método. Todas as 
cerimônias legais instituídas para serem observadas foram expressivos 
símbolos dos valores espirituais. Todo o ritual da Igreja vetero-



testamentária ilustrava aspectos diferentes da obra de Cristo, o Salvador. 
Portanto, o israelita piedoso, contemplando prospectivamente, foi 
justificado pela graça por intermédio de fé em Jesus Cristo, no mesmo 
sentido em que o cristão fiel dos tempos neo-testamentários contempla 
retrospectivamente. 

Durante o período da lei, Deus enviou aos israelitas uma sucessão 
de profetas para explicar ambos os sentidos de Sua lei: nacional e 
espiritual. No tempo de Samuel e Davi, houve um grande aumento no 
conhecimento revelado a respeito da vinda do Messias. Posteriormente, 
Isaías e outros profetas O descreveram com minuciosos detalhes. Essas 
verdades foram a base sobre a qual os verdadeiros fiéis na congregação 
israelita depositaram toda a sua fé. 

Nas primeiras páginas de Mateus e Lucas no Novo Testamento, 
encontra-se a menção de várias pessoas piedosas que aguardavam a 
justificação através do cumprimento da promessa primordial para enviar um Salvador. Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, e outros, "esperavam a 
redenção de Jerusalém" (Lucas, capítulos 1 e 2). 

O Velho Testamento, considerado como o registro de conhecimento 
da vida espiritual, não tem nenhum outro paralelo entre todos os 
escritores filosóficos da antigüidade. O Velho Testamento está repleto 
daquela verdade evangélica, que Deus oferece a justificação gratuitamente 
para todos os pecadores que crêem nEle. O evangelho foi conhecido e 
crido nos tempos do Velho Testamento. É somente de acordo com essa 
verdade que os apóstolos podiam basear o seu ensino do método de 
justificação sobre as experiências de Abraão e Davi (Romanos, capítulo 4) 
e outros fiéis do Velho Testamento (Hebreus, capítulo 11). 

 
2. O ensino do Novo Testamento sobre a 
justificação 

Dirigimos a nossa atenção agora para a reação dos gentios e dos 
judeus ante a doutrina da justificação quando o evangelho foi lhes 
apresentado pela primeira vez. 

Temos observado já, que desde o início da história, o ensino divino 
quanto à justificação de pecadores, incluiu tanto a promessa da vinda de 



um salvador como também a instrução sobre a prática de sacrifícios. 
Desde Adão até Abraão, estas coisas foram conhecidas universalmente. 
Naquele tempo, o mundo não conheceu nenhuma divisão entre gentios e 
judeus. No entanto, depois de Abraão, a situação tornou-se diferente: 

i. 

Entre os gentios. O conhecimento da verdade foi deturpado ou 
esquecido por aqueles que não receberam mais revelações de Deus, 
semelhantes às que Abraão e os israelitas receberam. O mundo gentílico 
reteve algumas noções do primitivo culto religioso. O sacrifício de animais continuou. Mas, tudo foi feito sem o conhecimento da verdade do 
evangelho e, conseqüentemente, desenvolveu-se em sistemas de 
superstição pagã. Todavia, a melancólica sinceridade do culto pagão pode 
impressionar. O fato se demonstra claramente: apesar deter apenas um 
conhecimento deficiente de Deus, do pecado e da indispensabilidade de 
salvação, o povo sentiu a necessidade de ser, por alguma maneira, aceito 
por Deus. Os gentios cultos, desprezando a superstição, usaram a filosofia 
para encontrar respostas às suas questões religiosas. Tentaram resolver os 
seus problemas pela luz ofusca da revelação de Deus na natureza. Não 
tinham definido nenhuma doutrina da justificação. De fato, às vezes eles 
argumentaram que os seres humanos em si mesmos foram 
suficientemente virtuosos, e que era decididamente errado considerá-los 
como pecadores débeis e precisando de ser justificados. 

ii. 

Entre os judeus. A verdade da justificação pela graça de Deus 
mediante a fé nunca foi inteiramente perdida. Contudo, ficou deturpada 
pelo ensino errôneo. Paulo descreveu os líderes judaicos como desconhecedores da "justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua 
própria" (Romanos 10:3). Portanto, o erro entre muitos dos judeus foi o de 
auto-justiça. Pensaram que, através de seu próprio sofrimento, o povo 
pudesse obter o perdão de seus pecados; e que através de suas boas obras 
(oração, esmolas, cerimônias religiosas, obediência à lei) eles pudessem 
merecer a vida eterna. 2  Este ensino demonstrou uma deficiência no 

                                                   
2 As vezes, cristãos nominais supõem que suas boas obras podem contrabalançar seus 
pecados, fazendo com que sejam "neutros". 



conhecimento da verdadeira natureza do pecado, e um desprezo de tudo que Jesus Cristo fez a fim de adquirir a salvação de pecadores. 
Assim, ambos os povos, gentios e judeus, vieram a entender que as 

suas próprias obras, tanto do passado como do futuro, poderiam justificá-
los; portanto, para agradar a Deus, ambos depositaram a sua confiança na observância exterior de cerimônias religiosas. O evangelho da salvação 
pela graça de Deus foi anunciado a pessoas que acreditaram nestes erros 
gentílicos e judaicos. A compreensão deste fato ajuda-nos a entender 
muitas partes dos Evangelhos e das Epístolas. O nosso Senhor, na 
exposição do sentido espiritual da lei de Deus, enfatiza a necessidade de uma obediência interior que atinja o coração e a mente. Ele insiste na 
realidade da punição eterna do pecado e na necessidade do novo 
nascimento que é algo interior. Podemos achá-lO usando até a lei em seu 
sentido de uma aliança nacional a fim de provocar convicção de pecado - 
"faze isto, e viverás" (Lucas 10:28). O nosso Senhor procura abrir o caminho para o evangelho da justificação somente pela fé (João 3:16). 

Os apóstolos usaram a mesma tática para combater os erros dos 
gentios e dos judeus. Paulo demonstrou repetidamente que tanto os 
judeus como os gentios eram pecadores, desprotegidos diante da santa ira 
de Deus, e incapazes por suas próprias obras a obter qualquer aceitação na 
presença de Deus. Assim Paulo demonstrou a necessidade urgente de um 
método de justificação que substituísse aquele que os povos viessem a 
improvisar para si mesmos. Dessa maneira, o caminho foi preparado para 
aquela justiça de Deus "mediante a fé em Jesus Cristo" (Romanos 3:22). 

É instrutivo descobrir que estes erros dos gentios e dos judeus são os 
mesmos que a Igreja ainda tem de combater, quando ensina a doutrina 
bíblica da justificação. O que todas as demais religiões têm em comum, é 
isto: todas ensinam alguma forma de auto-suficiência humana e todas são 
mais ou menos opostas à dependência total da graça de Deus para a 
justificação. No caso dos judeus, houve um erro adicional, porque 
acreditaram em seu privilégio especial como a nação escolhida por Deus 

                                                                                                                              
Dessa maneira, o pecado não precisa de ser expiado. Mas os judeus, em sua auto-justiça, 
nunca ousaram pensar que o pecado pudesse ficar isento de punição. Sabiam que seus 
pecados tinham de ser completamente expiados e, com este ponto resolvido, entenderam 
que a vida eterna podia ser adquirida por boas obras. Seu erro estava na suposição que, 
mesmo como pecadores, podiam pagar a dívida de seus pecados e, depois, viver uma 
vida sem pecado para ganhar a vida eterna. 



para justificá-los. Todos esses três erros podem ser achados entre os 
aderentes nominais do cristianismo moderno. 

iii. 

Além dos erros presentes quando o evangelho do Novo Testamento 
foi anunciado pela primeira vez, logo surgiu na Igreja Cristã outras 
questões referentes a justificação. Estas originaram-se das influências do 
judaísmo e da filosofia grega. 

Das influências judaicas surgiram as perguntas: deveriam os cristãos 
judaicos continuar guardando as cerimônias do judaísmo? Deveriam os gentios que desejam adotar o cristianismo, tornar-se cerimonialmente 
judeus? Seria fé em Cristo, sem obediência à lei moral e cerimonial como a 
razão da justificação, suficiente para o perdão e o recebimento por Deus 
(Atos, capítulo 15)? 

O propósito da Epístola aos Hebreus foi persuadir os judeus 
convertidos, que, como cristãos, eles já desfrutavam da realidade daquilo 
que foi simbolizado no judaísmo. O registro em Atos da vinda do Espírito 
Santo em Sua plenitude sobre os gentios cristãos estabeleceu que as 
cerimônias judaicas não foram essenciais à experiência cristã. As Epístolas 
aos Romanos e aos Gálatas insistem que a salvação é somente pela fé em 
Cristo e que não tem necessidade de qualquer contribuição humana para 
que se torne efetiva. O estudo do procedimento dos apóstolos diante das 
questões que os importunaram oferece bastante informação quanto à sua 
compreensão da doutrina da justificação. 

Da influência da filosofia grega surgiu a heresia que afirmava que 
toda a substância material é essencialmente imunda. Os nossos corpos 
físicos, portanto, foram acusados de serem inerentemente pecaminosos. 
Esta, por sua vez, conduziu à negação da verdadeira natureza do corpo 
carnal do nosso Senhor, de forma que Cristo, que sofreu e derramou o Seu 
sangue, foi incapaz de ser um verdadeiro substituto pelos pecadores. 
Nesse caso, justificação não foi mais possível pela fé em Cristo como 
Salvador. Contra tal erro, o idoso apóstolo João asseverou fortemente: "Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e 
todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de 
Deus" (1 João 4:1-3). Continua sendo verdade que a corrupção da fé cristã 
surge muitas vezes da influência de "filosofias e vãs sutilezas" 
(Colossenses 2:8). 



 
3. O ensino dos Pais eclesiásticos sobre a 
justificação (até 1.200 dC) 

Os escritos dos Pais eclesiásticos não são Escrituras inspiradas. Nós 
não os consideramos como uma autoridade no ensino. Contudo, eles 
oferecem evidência do ensino que foi dado à Igreja de sua época. 
Possuímos uma corrente ininterrupta de escritos, desde o tempo dos 
apóstolos até os nossos dias que podem mostrar-nos toda a história do 
pensamento cristão sobre o assunto da justificação. 

A pergunta que dirigimos aos primeiros Pais eclesiásticos é esta: 
poderia a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé nos méritos de Cristo, ser encontrada em algum dos escritos durante o primeiro período 
da história da Igreja? Se pudermos, então teremos provas conclusivas de 
que a doutrina não foi uma invenção de Lutero, como se diz às vezes! Mas, 
se a verdade fosse conhecida por qualquer um dos primeiros Pais 
eclesiásticos, então, com toda certeza, foi conhecida antes da Reforma. 

 
Clemente de Roma (talvez o mesmo mencionado em Filipenses 4:3), 

em sua carta aos Coríntios, diz: 
"Nós também, sendo chamados mediante a Sua 
(Deus) vontade em Cristo Jesus, não somos 
justificados por nós mesmos, nem por nossa própria 
sabedoria, ou entendimento, ou piedade, ou obras que 
temos feito com pureza de coração, porém, pela fé ... 
" (Epístola aos Coríntios) 

 
Inácio, um discípulo do apóstolo João, escreveu: 

"A Sua (Cristo) cruz, a Sua morte, a Sua ressurreição 
e a fé que vem por meio dEle, são as minhas garantias 
imaculadas; nessas, pelas suas orações, acredito que 
tenho sido justificado." (Epístola aos de Filadélfia) 

 
Policarpo (falecido em 155 dC), também um discípulo do apóstolo 

João, escreveu: 



"Eu sei que mediante a graça você é salvo, não por 
obras, mas sim, pela vontade de Deus em Jesus 
Cristo." (Epístola aos Filipenses) 

 
Justino Mártir (falecido em 165 dC), escreveu: 

"Não mais pelo sangue de bodes e de carneiros, nem 
pelas cinzas de uma novilha... são os pecados 
purificados, 3  e sim, pela fé, mediante o sangue de 
Cristo e de Sua morte, que por essa razão morreu." 
(Diálogo com Trifa) 

 
Numa carta (escrita cerca de 150 dC) dirigida a uma pessoa 

chamada Diogneto, que evidentemente tinha indagado a respeito da 
cristandade, encontram-se as seguintes frases: 

"Deus deu o Seu próprio Filho em resgate por nós ... 
porque, o que poderia encobrir os nossos pecados, 
senão a Sua justiça? Quem possibilitou a justificação 
de transgressores e impiedosos, tais como nós, senão 
o Filho de Deus somente? Quão maravilhoso é o 
benefício inesperado, que a transgressão de muitos 
pudesse ser escondida em uma só Pessoa justa e que 
a justiça de Um só pudesse justificar a muitos 
transgressores." 

 
No período iniciado com o reinado de Constantino (falecido em 337 

dC), quando o cristianismo tornou-se uma religião oficialmente 
reconhecida, e não mais uma fé perseguida, algumas heresias surgiram e 
feriram várias doutrinas básicas do cristianismo. Inevitavelmente, um erro 
no trato de uma verdade cristã, envolveu erros a respeito de outras também, isto é, conceitos deficientes quanto ao pecado impediram que 
alguns compreendessem a sua necessidade de um Salvador. Outras 
heresias relacionaram-se com a Trindade, a encarnação de Cristo e a 
incapacidade do pecador perdido para fazer obras espirituais. Essas 
heresias todas enfraqueceram o entendimento da justificação bíblica. 

                                                   
3 Provavelmente, a alusão se refere a Hebreus 9:13 - Editor. 



Ao combater essas heresias e reafirmar a impotência pecaminosa da 
natureza humana, a necessidade de salvação pela graça e a expiação eficaz 
oferecida por Cristo, os fiéis remanescentes lançaram fundamentos 
seguros para a doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Cristo. 

 
Irineu (falecido no princípio do terceiro século), um discípulo de 

Policarpo, escreveu: 
"... através da obediência de um homem, que primeiro 
nasceu da Virgem, para que muitos pudessem ser 
justificados e receber a salvação." 

 
Cipriano (falecido em 258 dC), um bispo na Igreja da África do Norte, escreveu: 

"Quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado 
para justiça, portanto, cada um que crê em Deus e 
vive pela fé, será considerado como uma pessoa 
justa." 

 
Atanásio, bispo de Alexandria durante quarenta e seis anos 

(falecido em 373 dC), escreveu: 
"Nem por esses (isto é, esforços humanos), mas, à 
semelhança de Abraão, o homem é justificado pela 
fé." 

 
Basílio, bispo de Capadócia (falecido em 379 dC), foi um escritor 

prolífico e tem nos deixado palavras tais como estas: 
"O verdadeiro e perfeito gloriar-se em Deus é isto: é 
quando o homem não se exalta por causa da sua 
própria justiça; é quando ele sabe por si mesmo que 
carece da verdadeira justiça e que a justificação é 
somente pela fé em Cristo." 

 
Ambrósio, bispo de Milão (falecido em 397 dC), famoso como 

grande pregador, tem nos deixado estas palavras: 



"Para o homem ímpio, para um gentio que crê em 
Cristo, a sua fé lhe é imputada para justiça, sem as 
obras da lei, como também aconteceu com Abraão." 

 
De Orígenes, o grande professor, pensador e escritor do 

cristianismo (falecido em 253 dC), vem o seguinte: 
"Pela fé, sem as obras da lei, o ladrão na cruz foi 
justificado; porque ... o Senhor não indagou a respeito 
de suas obras anteriores, nem aguardava a realização 
de qualquer obra depois de crer; antes... Ele o tomou 
para Si mesmo como companheiro, justificado 
somente na base da sua confissão." 

 
Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia para o latim (falecido em 420 

dC), escreveu: 
"Quando um homem ímpio é convertido, Deus o 
justifica somente por meio da fé, não por causa de 
boas obras que, na realidade, ele não possuía." 

 
Crisóstomo, talvez o maior pregador de todos os Pais eclesiásticos 

(falecido em 407 dC), e que vivia por muitos anos em Constantinopla. 
Dele nós temos: 

"Então, o que é que Deus fez? Ele fez com que um 
homem justo (Cristo) Se fizesse pecador, (como Paulo 
afirma) 4 para que Ele pudesse justificar pecadores ... 
quando nós somos justificados, é pela justiça de Deus, 
não por obras ... mas pela graça, pela qual todo o 
pecado desaparece." 

 
De Agostinho, bispo de Hipona, perto de Cartago, um grande 

expositor da teologia da salvação somente pela graça de Deus (falecido em 
420 dC), temos: 

                                                   
4  Provavelmente, a alusão se refere a 2 Coríntios 5:21. Na verdade, 

Crisóstomo vai além das Escrituras. Cristo nunca foi feito pecador - Editor. 



"A graça é algo doado; o salário é algo pago... é 
chamada graça porque ela é concedida gratuitamente. 
Você não comprou por nenhum mérito pessoal o que 
tem recebido. Portanto, em primeiro lugar, o pecador 
recebe a graça para que sejam perdoados os seus 
pecados ... na pessoa justificada, as boas obras vêm 
depois; elas não precedem a graça, a fim de que a 
pessoa seja justificada... as boas obras que seguem a 
justificação manifestam o que o homem tem 
recebido." 

 
Anselmo, de Cantuária (falecido em 1109 dC), um grande teólogo, e 

talvez mais conhecido por causa de seu estudo sobre a expiação do 
pecado por Cristo, escreveu: 

"Você acredita que não pode ser salvo, senão pela 
morte de Cristo? Então, vá, e ... ponha toda a sua 
confiança unicamente em Sua morte. Se Deus lhe 
disser: "você é um pecador", então responda: "coloco 
a morte de nosso Senhor Jesus Cristo entre mim e o 
meu pecado." 

 
De Bernardo de Claraval, considerado como o último dos Pais 

eclesiásticos (falecido em 1153 dC) vem o seguinte: 
"Acaso a nossa justiça não seria apenas uma injustiça 
e imperfeição? Então, o que será dos nossos pecados, 
quando a nossa justiça não é suficiente para defender-
se a si mesma? Vamos, portanto, com toda 
humildade, refugiar-nos na misericórdia, porque ela 
somente pode salvar as nossas almas... qualquer um 
que tenha fome e sede de justiça, que creia nAquele 
que "justifica o ímpio", e assim sendo justificado 
somente pela fé, terá paz com Deus." * 

 
O arcebispo Ussher (1581-1656) ajuntou citações de vinte e oito Pais 

eclesiásticos, demonstrando que em cada século até o décimo segundo 
houveram aqueles que adotaram a doutrina bíblica da justificação. (Ussher, Answers to a Jesuit 's Challenge (Respostas ao Desafio de um 
Jesuíta) páginas 472-505.) 



Portanto, fora de qualquer dúvida, vemos que a doutrina da 
justificação pela graça, mediante a fé, não foi uma novidade introduzida 
por Lutero e Calvino. Embora houvesse muitas heresias e conceitos 
corruptos durante os primeiros séculos da história da Igreja, houve 
paralelamente uma corrente contínua dos maiores escritores e pensadores 
que adotaram e ensinaram esta verdade bíblica. 

 
NOTA DO EDITOR 

Na forma original deste estudo, Buchanan ocupa-se em esclarecer o 
pensamento de Agostinho quanto ao emprego do verbo "merecer" (que dá 
o sentido de que os pecadores poderiam ganhar a sua própria justificação). 
Muitas vezes, ele usa o termo para significar que os pecadores poderiam 
"obter" a justificação. Buchanan afirma que no tempo de Agostinho o 
verbo "merecer", em latim, foi usado às vezes para somente significar 
"ganhar ou obter". Ele esclarece: hoje em dia, quando o sentido do termo 
tem sido totalmente modificado, não é conveniente falar de méritos neste 
contexto. 

É obviamente inaceitável entender que Agostinho ensinaria que a 
justificação poderia ser alcançada pelo esforço humano, ele que, ao mesmo 
tempo, proclamou a verdade da salvação somente pela graça de Deus com 
tanta energia. Portanto, uma seção inteira deste estudo é omitida desta 
versão abreviada por não ter mais relevância. 

 
4. O ensino da Reforma Protestante sobre a 
justificação 

A redescoberta da doutrina da justificação foi a razão da Reforma do 
século dezesseis. A Reforma foi uma reação contra as falsas doutrinas e as 
tradições corruptas que tinham entrada na igreja católica romana até 
aquele tempo. Vamos esboçar o desenvolvimento gradativo desses erros. 



Primeiro, houve o ensino católico-romano referente ao perdão do 
pecado. Foi ensinado que todo o pecado (inclusive o pecado original 5) 
praticado antes do batismo, foi perdoado pelo batismo, e que mediante o 
batismo a pessoa efetivamente recebia uma nova vida espiritual. 

Todo o pecado praticado depois do batismo foi perdoado somente 
quando confessado a um sacerdote, cumpridas as penitências 6 e sofridas 
as penas do purgatório. 7 (Na verdade, isso não é nenhum perdão, porque 
tais pecadores não são perdoados gratuitamente, antes, têm de suportar 
um longo processo de sofrimento.) 

Os católicos romanos dividiram o pecado em duas classes: mortal - 
que somente a morte de Cristo podia expiar; e venial - merecendo apenas 
os castigos e penitências desta vida. (A Bíblia não estabelece nenhuma 
distinção; pelo contrário, ela vê cada pecado como "mortal".) 

Segundo, apesar dos esforços através de penitências, houve uma 
consciência de continuada imperfeição e pecado, e isso gerou a idéia da transferência dos méritos das pessoas santíssimas para as mais fracas. 

Foi asseverado que essa sobra de méritos que os santos e mártires 
acumularam ao longo dos anos poderia ser distribuído pelo próprio papa, 
ou através de seus representantes autorizados. Essas "indulgências", como 
foram chamadas, poderiam ser adquiridas por dinheiro. A venda delas 
proporcionava uma fonte de renda para o papa. 

Terceiro, junto com esses erros a respeito do mérito humano, surgiu 
a idéia de que a missa 8  poderia ser, pela intenção do sacerdote, um 
verdadeiro sacrifício do próprio corpo e sangue de Cristo. Supostamente, 
o pão e o vinho se tornariam a carne e o sangue de Cristo. Independente 
do valor do mérito humano, o mérito de repetidas celebrações da morte de Cristo certamente seria inesgotável! Assim o "sacrifício do altar" tornou-
se também uma fonte de lucro financeiro na medida em que as multidões 

                                                   
5 O termo se refere à culpa e ao pecado que foi herdado da queda do primeiro homem, 
Adão. Pelo fato de todos os homens serem descendentes dele, todos participam de seu 
pecado original - Editor. 
6 O termo se refere a uma disciplina imposta sobre o pecador durante a sua vida, a fim de 
expiar os pecados que não foram confessados - Editor. 
7  Purgatório é o nome dado para um suposto lugar de sofrimento temporário, onde 
aqueles que morrem em comunhão com a igreja, podem purificar as suas almas depois da 
morte - Editor. 
8 O nome que descreve a celebração da Ceia na igreja católica romana –Editor. 



providenciaram (e pagaram) méritos em favor das almas dos vivos e dos 
mortos. 

Existem quatro maneiras pelas quais o ensino das Escrituras, e 
conseqüentemente o dos reformadores, divergiu do ensino católico-
romano sobre a justificação: 

i. 

A natureza da justificação. O ensino da igreja católica romana era que, 
pelo batismo, o pecador verdadeiramente recebia uma nova vida 
espiritual, capacitando-o a justificar a si mesmo. Os reformadores ensinaram que, de acordo com as Escrituras, a justificação é o total perdão 
de todos os pecados por uma decisão graciosa da parte de Deus, de forma 
que o pecador é imediatamente considerado justo. 

ii. 

A base para a justificação. A igreja católica romana ensinava que Deus 
aceita o pecador em virtude da nova vida espiritual recebida pelo batismo. 
As Escrituras, bem como os reformadores, ensinaram que a justiça de 
Cristo, imputada ao pecador, é a única base de justificação. 

iii. 

O método da justificação. A igreja católica romana ensinava que o 
pecador é justificado quando a vida espiritual recebida pelo batismo produz ações piedosas, isto é, confissões, participação nos sacramentos da 
igreja, penitências, etc. As Escrituras, bem como os reformadores, 
ensinaram que a justificação é somente pela fé em Cristo. Com toda 
certeza, fé verdadeira há de produzir o "fruto do Espírito" na vida do 
justificado. A justificação é biblicamente ligada à fé, e não às boas obras 
que procedem da fé. 

iv. 

O efeito da justificação. A igreja católica romana ensinava que a 
justificação nunca será perfeitamente realizada. Há sempre uma 
necessidade para praticar mais penitências por causa dos pecados 
posteriores. Ninguém pode ter a certeza de uma justificação total até a sua 
chegada nos céus, depois de sofrer as penas do purgatório. As Escrituras, 



bem como os reformadores, ensinaram que a justificação inclui o gratuito 
perdão de todo o pecado e garante a vida eterna. Eles falaram do ensino 
católico-romano como "uma fé incerta, cheia de dúvidas". Isso e tão 
diferente do ensino protestante sobre a natureza completa, final e 
irreversível da justificação por um ato gracioso da parte de Deus. 

No processo de exaltar a importância do esforço humano na 
justificação, o ensino da igreja católica romana rebaixa a riqueza e a 
maravilha da graça de Deus. Os méritos da vida e da morte de Cristo não 
são mais suficientes - o pecador deve acrescentar os supostos méritos de 
seus próprios esforços. Não existe apenas um único sacrifício pelo pecado; 
o sacrifício tem de ser repetido vezes sem fim mediante a missa. Os 
esforços do pecador para justificar a si mesmo podem ser enriquecidos 
pelos méritos de outros santos e mártires. O perdão não é uma dádiva 
imediata de Deus, antes, é algo incerto, dependente da confissão, 
penitência, e uma absolvição concedida por um sacerdote humano. E o comércio corrupto de vender indulgências (que tanto ofendia Lutero) 
surgiu de todos estes erros de doutrina, como Lutero perspicuamente 
discerniu. A verdade bíblica da justificação pela fé, dada gratuitamente 
por Deus e trazendo a certeza da salvação para o pecador faiscou como 
corrente elétrica através das dúvidas e corrupções do século dezesseis. 
Essa nova compreensão conduziu algumas igrejas para uma reforma e 
uma renovação segundo os padrões dos tempos apostólicos. 

 
5. O pensamento da igreja católica romana sobre 
a justificação depois da Reforma 

Em 1530, Lutero, juntamente com outros, publicou uma declaração 
que descreveu a sua compreensão do ensino bíblico sobre a justificação de 
pecadores, somente pela graça de Deus, e somente pela fé nos méritos de 
Cristo. Os teólogos católico-romanos rejeitaram essa doutrina como "uma 
novidade", indicando assim que ela estava sendo introduzida pela 
primeira vez! Eles apelaram aos primeiros ensinos corruptos da igreja 
católica romana para justificar o seu repúdio dessa novidade de doutrina. 

Lutero e os demais responderam dizendo que a doutrina poderia ser 
nova para muitos na igreja romana porque seus falsos ensinos tinham 



encoberto a verdade aprovada pelos apóstolos e pelos primeiros Pais 
eclesiásticos (Veja capítulo 3). 

Dentro de poucos anos, um esforço foi feito por Erasmo e outros 
para tentar reconciliar os dois conceitos opostos dos teólogos protestantes 
e católico-romanos. Surpreendentemente, os teólogos romanos 
concordaram que a justificação é pela fé, "somente por causa dos méritos 
de Jesus Cristo". Contudo, o valor daquela definição dependia do sentido 
de "fé". 

Para os protestantes, fé foi compreendida como aquele ato simples 
de total dependência de Cristo como a única esperança de justificação 
para os pecadores. Entretanto, para o teólogos católico-romanos, fé foi 
usada para indicar a influência do Espírito Santo nos fiéis, que produziu 
neles uma justiça eficaz que os tornou aceitáveis diante de Deus. 

 
"Pecadores são justificados pela ... fé, que é a ação do 
Espírito Santo, pela qual ... o amor é derramado no 
coração, fazendo-os cumprir a lei." 

 
A verdadeira crença no coração de uma pessoa será evidenciada por 

um crescimento na santidade. No entanto, a justificação de uma pessoa 
não depende daquele crescimento; ela provém somente de Cristo, porque 
aquela pessoa é unida a Ele pela fé. O esforço para reconciliar os conceitos 
dos protestantes e dos católicos romanos não produziu resultado. Os dois 
conceitos da justificação foram demasiadamente diferentes; um dependia 
da obra consumada de Cristo em favor de pecadores; o outro dependia da 
obra progressiva do Espírito Santo nos pecadores. 

Por muito tempo, a igreja católica romana adotou uma duplicidade 
no procedimento contra o ensino da Reforma sobre a justificação. Alguns 
argumentaram que a doutrina foi uma desconhecida novidade; outros 
argumentaram que ela foi uma verdade bíblica, afirmando que a justiça 
que justifica, é aquela que Deus produz no cristão. 

Muitos esforços têm sido feitos na esperança de reconciliar o 
conceito protestante (reformado) e os conceitos católico-romanos sobre a 



justificação. 9 Contudo, ninguém que compreende profundamente os dois 
conceitos, romano ou reformado, pode sugerir com honestidade um 
acordo entre os dois. 

Nós não dizemos que os membros da igreja católica romana nunca 
podem ser justificados ou feitos aceitáveis diante de Deus. Todavia, afirmamos que eles jamais serão justificados por sua própria justiça. 
Rejeitamos os ensinos romano-católicos sobre a justificação como 
antibíblicas. Os verdadeiros crentes que estão naquela igreja não são 
justificados segundo os ensinos daquela igreja, mas sim, somente por 
confiarem nos méritos de Cristo, que Deus lhes confere graciosamente. 

Lutero escreveu: 
"Se nenhuma carne pode ser justificada pelas obras da 
lei de Deus, muito menos alguém será justificado pela 
regra de Benedito, Francisco ou Agostinho ... porém, 
alguns, descobrindo que em si mesmos não têm 
nenhuma boa obra que pudesse desviar a ira e o juízo 
de Deus, refugiaram-se na morte e paixão de Cristo e, 
nessa simplicidade, foram salvos". 

 
6. Várias opiniões protestantes sobre a 
justificação, depois da Reforma 

Foi marcante a unidade entre os teólogos da Reforma com referência 
ao assunto de justificação. A verdade bíblica, durante longo tempo, havia 
sido encoberta pela igreja corrupta da "idade das trevas". A literatura 
teológica que foi disponível sobre este assunto dava continuidade ao erro. 
Durante aquela idade, todas as cerimônias e tradições da igreja católica 
contrariaram a verdade que a justificação foi somente pela fé em Cristo. 
Todos os reformadores foram educados naquela tradição. Embora 
houvesse divergência em alguns pontos, os reformadores foram unânimes 
em sua compreensão desta verdade bíblica. Todos os seus escritos, 
sermões, catecismos e comentários concordaram sobre esta verdade. E o 
fato que esta verdade específica de justificação somente pela fé foi 

                                                   
9 E tem havido outros esforços desde 1867, quando as preleções do Dr. Buchanan foram 
publicadas pela primeira vez - Editor. 



combatida tantas vezes pelos teólogos católico-romanos demonstra que 
eles também a reconheceram como a verdade mais importante trazida à 
luz pela Reforma. 

Mas, nos anos subseqüentes, esta unidade impressionante na crença 
desta verdade bíblica cedeu a uma variedade de conceitos diferentes, 
mesmo entre os protestantes. 

Um desses conceitos afirmou que a justiça pela qual os pecadores 
são justificados, é a justiça de Deus derramada nos crentes pela vida de 
Cristo neles. 

Outro conceito ensinou que o arrependimento do pecado e a nova 
obediência para com Deus que a verdadeira fé produz nos crentes, são as 
razões de sua justificação. 

Os erros ainda mais sérios foram os conceitos que surgiram entre 
aqueles protestantes que adotaram a teologia antinomiana e aqueles que 
seguiram o socinianismo. Os primeiros ensinaram que os méritos de Cristo foram concedidos de tal forma aos crentes, que eles literalmente 
tornaram-se pessoalmente justos; que os crentes foram unidos a Cristo tão 
estreitamente que não houve nenhuma diferença entre Ele e eles; que a 
justificação do crente aconteceu na eternidade remota, ou, na morte de 
Cristo, e não tinha nenhuma relação com o momento em que o pecador 
creu, portanto, que um senso de pecado ou uma entrega à oração pelo 
perdão, não faziam parte da experiência do verdadeiro crente. 

O conceito sociniano, foi, em resumo, que Deus 
misericordiosamente justifica aqueles pecadores que por si mesmos 
arrependem-se e transformam as suas vidas. Eles se basearam sobre o 
conceito de que o pecado foi apenas uma desordem humana e não um 
crime contra Deus, envolvendo culpa e morte. A justificação, portanto, era 
o reconhecimento misericordioso de Deus dos esforços pessoais do 
pecador para melhorar a si mesmo. 

Houve um esforço para reconciliar o conceito sociniano com o 
ensino da Reforma, a saber, que a justificação baseia-se unicamente sobre 
os méritos de Cristo. Concordaram que Deus poderia justificar os 
pecadores que melhoraram a si mesmos pelo arrependimento e renovação. 
Mas foi sugerido que Deus auxiliava os pecadores, a fazer tal auto-
melhoramento,seguindo o esplêndido exemplo moral da vida e morte de 



Cristo. Dessa maneira, afirmaram que a sua justificação foi derivada de 
Cristo. 

Ainda outro conceito sugeriu que todos os seres humanos possuem 
uma "luz" divina em seu interior, que faz parte da natureza humana. 
Quando essa "luz interior" é cultivada, e obedecida a sua orientação, então 
"Cristo Se forma dentro do interior". Aquela presença santa é a base da 
justificação daquela pessoa. 

Mais outro conceito sugeriu que através da morte de Cristo, todas as 
exigências da justiça de Deus foram cumpridas em favor de toda a 
humanidade. A salvação de qualquer pessoa seria possível agora se 
houvesse apenas uma resposta favorável pelo arrependimento, fé e 
perseverança por aquela pessoa. 
(Todas essas variações têm um fator comum que as separa da verdadeira doutrina que foi 
redescoberta na Reforma. Todas elas sugerem que a justificação - aceitação diante de 
Deus - depende de uma renovação espiritual dentro dos pecadores, e não da vida e morte 
meritória de Cristo em favor dos pecadores, como a doutrina bíblica afirma. - Editor.) 

Pode ser desanimador o fato de que existem tantas variedades de 
opinião a respeito duma verdade bíblica. O próprio Lutero profetizou que tais erros iriam surgir. Em cada coração humano, existe ou uma prontidão 
para se gabar de uma auto-justiça, ou uma displicência espiritual que 
deixa a pessoa indisposta a aceitar qualquer disciplina moral. Qualquer 
uma dessas influências pode deturpar uma compreensão correta da 
justificação. 

As Escrituras ensinam que haverá divisão de pensamento na Igreja 
Cristã: "E até importa que haja entre vós heresias,para que os que são 
sinceros se manifestem entre vós" (1 Coríntios 11:19). A verdade bíblica 
tem sido definida por causa das controvérsias que têm surgido durante 
todas as épocas da história eclesiástica. 

Ninguém negaria que a obra do Espírito Santo no crente, a qual 
causa o crescimento na santidade, fica inseparavelmente ligada à obra de 
Cristo em favor daquele crente. Ambas são igualmente necessárias. 
Semelhantemente, é verdadeiro que a justificação não é por causa da 
primeira, e sim, por causa da última: pela graça de Deus, não por esforço 
humano; pela imputação dos méritos de Cristo, não por uma comunicação 
de Sua justiça. 

 



7. Opiniões da Igreja Anglicana sobre a 
justificação depois da Reforma 

Como resultado da Reforma, a Igreja Anglicana assumiu um 
conceito da justificação que estava em total harmonia com aquele dos 
reformadores. Isso é claro, por exemplo, no décimo primeiro artigo dos Trinta e Nove Artigos da Igreja Anglicana; 10 e, pelo ensino de As Homílias, 
um livro de ensinos bíblicos adotado oficialmente pela Igreja Anglicana, 
publicado em 1547 e 1563, e designado para ser lido em todas as igrejas. 11 

Nos anos posteriores, porém, um número de conceitos diferentes a 
respeito da justificação foram apresentados e aceitos dentro da Igreja 
Anglicana. Com a chegada de 1628, a influência da teologia arminiana tinha feito com que certo número dos teólogos da Igreja Anglicana 
ensinassem uma justificação baseada sobre alguma bondade existente nos 
crentes, e que não houve nenhuma diferença fundamental entre os 
conceitos romano e protestante. 

E não foram apenas as influências exteriores que causaram esse 
desvio da posição reformada. Houve também o que tem sido chamado "o 
paparrotão natural 12 do coração humano". Isso quer dizer, a prontidão 
que está em nós todos para acreditar que existe uma bondade suficiente 
em nossos motivos e em nosso procedimento moral para recomendar-nos 
a Deus. Aquela tendência primordial que está dentro de nós é uma 
influência forte para desviar-nos da antiga doutrina da necessidade 
singular da graça de Deus, e entregar-nos ao ensino e prática da igreja 
romana. Aquele "paparrotão natural" faz-nos prontos para adotar 

                                                   
10 O Artigo reza: "Somos considerados justos diante de Deus, somente por causa do 
mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé e não por nossas próprias obras 
ou méritos ..." 
11 A homília que trata da salvação, contém sentimentos, tais como: "Cristo é agora a 
justiça de todos aqueles que verdadeiramente crêem nEle." "Esta justificação ou justiça 
que recebemos da misericórdia de Deus e dos méritos de Cristo, é recebida pela fé; é 
tomada, aceita e permitida da parte de Deus, como a nossa perfeita e plena justificação." 
"Esta doutrina ... não é o nosso próprio ato de crer em Cristo que nos justifica, e nem a 
própria fé em Cristo ..." (Somos justificados por causa de uma Pessoa, e não por causa de 
um ato pessoal - Tradutor.) 
12 Em inglês, a frase é: "natural popery" (do papa), uma expressão negativa, e refere-se ao 
sistema de idolatria e corrupção espiritual que o papa sanciona na igreja católica romana - 
Tradutor. 



qualquer influência que aparentemente alimente o orgulho humano na 
esperança de justificar a nós mesmos. 

Dentro da Igreja Anglicana, um movimento levantou-se sugerindo 
que a nossa justificação tem de ser baseada sobre o fato da encarnação de 
Cristo e não sobre a perfeita obediência de Sua vida e morte. "Ao tornar-se 
homem," eles sugeriram, "Deus demonstrou a imutabilidade de Sua 
condescendência paternal em favor de todos os seres humanos." Um outro 
movimento dentro da Igreja procurou popularizar mais uma vez aquele 
antigo erro 13 que somos justificados por Cristo 

 
"sendo formado dentro de nós", ou, pela obra do Espírito Santo 

dentro de nós; e prosseguiu para argumentar que os sacramentos da Igreja 
(e não a fé) são os meios pelos quais recebemos esse benefício. 

Se entendemos a verdade bíblica, não será difícil perceber o erro de 
tais ensinos - erro que tem sido desmascarado muitas vezes no passado. Por exemplo, aqueles que sugerem que a encarnação de Cristo é a base da 
justificação, porque ela revela o amor paternal de Deus para com toda a 
humanidade, estão rejeitando o fato da pecaminosidade dos seres 
humanos. Deus não é apenas o Pai de Suas criaturas, Ele é também o 
Legislador e Juiz daquelas criaturas, que agora, por causa de seus pecados, 
são rebeldes contra Deus e merecem a Sua ira. Portanto, é um erro sugerir 
que a encarnação de Cristo é prova de que os seres humanos gozam do santo favor de Deus e que já estão justificados em Sua presença. 

O Dr. Newman da Igreja Anglicana (que mais tarde tornou-se 
cardeal na igreja católica romana) procurou mostrar que ambos os 
conceitos de justificação, romano e protestante, foram corretos. Ele sugeriu 
que ambos os conceitos são apenas os dois lados da mesma verdade; 
justificação é pela fé, e é também pelo esforço humano. Newman viu estes 
dois como separados, porém, não como opostos. Ele não viu nenhuma 
incoerência quando confessou ambos os conceitos como verdadeiros. 

Ao observar esta variedade de opinião que tem surgido na história 
da Igreja Anglicana, desde a Reforma até o tempo atual (isto é, 1867 - 
Editor), é impossível predizer o que poderá ainda acontecer. O mais 
necessário é um grande avivamento espiritual para que haja um retorno 

                                                   
13 Sugerido pela primeira vez por A. Osiander (1550). 



ao evangelho de Cristo;"porque é o poder de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê;... visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé 
em fé, como está escrito: o justo viverá por fé" (Romanos 1:16-17). 

 



Parte II A Explanação da Doutrina 

8. O sentido bíblico da palavra "justificação" 
Para compreender o que uma palavra bíblica significa, devemos examinar, não o que a palavra significa em escritos seculares, mas o que 

ela significa nas Escrituras originais de hebraica e de grego. 
Nas Escrituras, justificação é usada para significar que Deus aceita 

uma dada pessoa como justa. Justificação significa que Deus considera 
uma pessoa que é culpada do pecado como se fosse inocente; Deus declara 
que aquela pessoa deve ser vista como sendo judicialmente justa. (Não 
significa que a pessoa é literalmente feita justa, como também "glorificar a 
Deus" não pode significar que Deus é literalmente feito glorioso. O sentido simples é para declarar que Deus é glorioso.) Este uso de justificação para 
significar apenas o ato de declarar uma pessoa como justa diante da lei é 
demonstrado por três maneiras: 

i. 

 A palavra justificar é usada como o antônimo da palavra condenar 
em vários versículos bíblicos, como em Deuteronômio 25:1. Para condenar 
o ímpio não significa que ele é literalmente feito ímpio; antes, é apenas declarar que essa é a sua classificação diante da lei. Por isso, justificar não 
significa que a pessoa é feita justa, porém é declarar o seu estado judicial diante da lei. 

ii. 

As palavras justificar e justo são normalmente usadas naqueles 
versículos que descrevem um ato legal ou judicial. Exemplos de tais 
Escrituras são: Salmos 32:1; 143:2; Romanos 8:33. Estas são referências à 
justificação como parte de um processo judicial. Este fato confirma, que na 
linguagem da Bíblia, justificar uma pessoa significa declarar que a pessoa 
é judicialmente inocente. 



iii. 

Outras palavras ou frases usadas como a equivalência de justificação 
também indicam uma mudança de estado judicial e não uma mudança de 
caráter. Por exemplo, justificação é apresentada como a imputação de 
justiça (Romanos 4:3, 6-8; 2 Coríntios 5:19, 21). Isto significa (Romanos 4:5) 
que a justiça é considerada como algo que pertence a uma pessoa que na 
realidade é uma ímpia. 14 Assim, mais uma vez, à justificação é vista como 
uma declaração judicial, pronunciada graciosamente por Deus, que 
considera os pecados do pecador como perdoados e o vê como justo em virtude dos méritos de Cristo lhe atribuídos. 

Justificação tem duas partes: significa que Deus aceita os pecadores 
como justos; e também significa a experiência de certeza quando os 
pecadores sabem que são justificados. Existe o fato de justificação e existe 
a evidência desse fato. Um é a declaração de Deus; o outro é o 
reconhecimento pessoal do fato. Sem dúvida alguma, a decisão divina 
para justificar alguém deve preceder qualquer outra evidência de 
justificação naquela pessoa. 

A diferença entre estas duas "faces" da justificação pode ser ilustrada 
por aquilo que acontecerá no juízo final. Todos aqueles a quem Deus tem 
justificado, serão vistos publicamente por todo mundo, que eles são de 
fato os justificados (Mateus 25:32). Nas Escrituras, aquele dia é chamado 
"a revelação dos filhos de Deus" (Romanos 8:19). 

Essas duas partes da justificação, o fate dela e a sua evidência, 
explicam a aparente contradição entre Paulo e Tiago, que escreveram 
separadamente sobre a justificação. Paulo afirma que "o homem é 
justificado pela fé, independentemente das obras da lei" (Romanos 3:28). 
Tiago afirma que "o homem é justificado pelas obras, e não somente pela 
fé" (Tiago 2:24). Não há nenhuma contradição entre os dois. Paulo está falando do fato da justificação. Pecadores são justificados porque Deus 
graciosamente os perdoa e os aceita por causa de Cristo - não por causa de 
qualquer mérito que possa existir neles. Esta justificação é recebida 
somente pela fé. 

                                                   
14 Aqueles que crêem não permanecerão na impiedade, devido serem justificados; ao 
contrário, logo manifestarão as marcas de uma nova vida espiritual. Todavia, eles podem 
ser declarados perdoados e justificados embora sejam ímpios no momento de sua 
conversão - Editor. 



Tiago, ao contrário, está descrevendo o reconhecimento pessoal de ser 
justificado. As pessoas não têm nenhuma razão para supor que elas são 
justificadas, a não ser que seus atos dêem prova convincente do fato. 
Paulo escreve acerca da justificação como uma declaração da parte de 
Deus: ela não depende de nossas boas obras. Tiago descreve como ela 
pode ser reconhecida nas pessoas que são justificadas: uma vida santa é a 
evidência dela. 

Tanto Paulo como Tiago usam o exemplo de Abraão em seus 
argumentos. As duas partes da justificação podem ser vistas em Abraão. 
Primeiro, ele foi justificado pela fé, antes de ser circuncidado. Segundo, 
houve grande evidência dessa justificação em sua vida, pois não hesitava 
em obedecer as ordens de Deus. 

Paulo escreveu denunciando o conceito de que podemos justificar a 
nós mesmos diante de Deus através dos nossos esforços humanos. Tiago 
escreveu denunciando o ensino de que o estilo de vida do cristão não tem nenhuma importância. Justificação é pelo dom gracioso de Deus e 
manifesta-se pela vida santa daqueles que crêem. Estas duas verdades são 
incluídas no significado da justificação. 

 
9. A justificação definida 

A justificação pode ser contemplada de duas maneiras diferentes: é 
algo que Deus faz; é algo que os pecadores recebem. Em ambos os casos 
ela inclui: o pleno perdão do pecado, a aceitação por Deus, e o direito à 
vida eterna. 

i. 

A justificação é algo que Deus faz. "É Deus quem os justifica" 
(Romanos 8:33). Entendemos, portanto, que a justificação é algo que 
acontece fora da nossa pessoa. Os propósitos de Deus a respeito da 
salvação foram traçados antes da fundação dos mundos, por conseguinte, 
foram feitos independentes da nossa influência. Também, a justificação é 
um ato que acontece num só momento - não existe tal coisa como uma 
justificação progressiva; é um ato de valor permanente. Os pecadores 
justificados são unidos a Cristo para sempre (João 5:24). 



Contudo, esta justificação não é meramente algo que Deus fez na 
eternidade longínqua, e agora revela, mas é um ato que envolve 
indivíduos particulares e que acontece num dado momento em suas vidas. 
Os pecadores permanecem debaixo da ira de Deus até o momento em que 
crêem (João 3:36). Quando, pela graça de Deus, eles são libertados e 
perdoados, o seu relacionamento com Deus é modificado a partir daquele 
momento. Noutras palavras, eles são justificados! 

ii. 

A justificação é algo que os pecadores recebem. Ela inclui o pleno perdão, o favor de Deus e a vida eterna (João 3:16). Todavia, existem 
pessoas - tanto católico-romanas como protestantes - que têm afirmado que a justificação não inclui o pleno perdão do pecado. Alguns têm 
sugerido que o perdão se refere somente àquela pecaminosidade que 
herdamos; outros, que ela se refere aos pecados praticados antes da 
conversão; e ainda outros, que ela se refere ao domínio do pecado sobre os 
fiéis. É dito que os fiéis, através de seus próprios esforços, podem receber 
o livramento do castigo que todos os seus pecados merecem. Todos estes 
erros surgem de uma ignorância ou uma incredulidade a respeito da 
verdadeira natureza do pecado e da ira de Deus sobre ele. 

O perdão não é corretamente apreciada até que seja compreendido 
que o pecado traz culpa e que essa culpa permanece para sempre. Nem o 
arrependimento, nem mesmo a regeneração, podem modificar o fato da 
culpa no passado. É somente o perdão que pode remover a culpa. 
Portanto, não pode ser correto sugerir que a nossa justificação significa o perdão de apenas algum aspecto do nosso pecado. Perdão remove toda a 
culpa e não existe nenhum outro recurso. Se a culpa permanecer, então, 
nunca houve um verdadeiro perdão. 

Também, não é a verdade que a justificação se refere apenas ao 
perdão do passado, como se necessitássemos doravante ganhar a nossa 
aceitação diante de Deus. O perdão do pecado verdadeiramente restaura o 
pecador ao estado de inocência. Contudo, é necessário que sejamos não 
apenas inocentes diante de Deus, devemos ser também positivamente justos, e as Escrituras claramente ensinam que Deus de fato imputa tal 
justiça (Romanos 4:6). O nosso desfrutamento dos méritos positivos de 
Cristo pela fé faz parte da nossa justificação, tanto quanto o nosso perdão. 



Os privilégios cristãos, que os fiéis justificados recebem, fluem numa 
escala ascendente de glória. O perdão é coroado com justiça; a justiça é 
coroada com aceitação diante de Deus; aceitação é coroada com adoção 
como filhos e herdeiros de Deus! 

iii. 

Apesar de ser inseparavelmente unidas, há uma diferença entre justificação e santificação. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo 
aos crentes; na santificação, o Espírito Santo outorga a graça de santidade e 
dá forças para viver piedosamente. Na justificação, o pecado é perdoado; na santificação, o pecado é verdadeiramente mortificado. A justificação 
liberta todos os crentes da ira de Deus sem qualquer distinção; a 
santificação nunca é igual em todos os crentes, antes, varia na medida em 
que cada um cresce na graça. A santificação nunca será perfeita em 
nenhuma pessoa enquanto estiver nesta vida, mas, por outro lado, os 
crentes não podem ser justificados mais do que já são! A sua justificação já 
inclui a plena aceitação diante de Deus, como também o direito à vida 
eterna. 

 
10. A justificação e a lei de Deus 

A maioria dos conceitos errôneos a respeito da justificação surgiram 
por causa de conceitos errôneos a respeito da lei de Deus. Pelo termo, lei 
de Deus, entende-se aquelas leis morais pelas quais Ele governa a Sua 
criação. Se a justiça de Deus não requeresse a nossa estrita obediência à 
suas leis, ou, se a misericórdia de Deus pudesse de alguma forma escusar 
a nossa transgressão de Suas leis, então, ser justo diante de Deus seria algo 
fácil. Não haveria necessidade de obedecer perfeitamente as Suas leis. 

A verdade é que a lei de Deus exige a nossa perfeita obediência: 
ninguém pode ser justo diante de Deus sem ser completamente justo, isto 
é, sem qualquer falha e perfeitamente santo. A exatidão da justiça de Deus 
torna impossível que Ele abrande os requerimentos para a justificação. 
Devemos compreender que a lei de Deus é o padrão absoluto que a nossa 
justiça precisa alcançar para que sejamos justificados. 

Esta verdade é claramente percebida na aliança que Deus fez com 
Adão e Eva quando eles foram criados no princípio. Deus lhes deu um 



mandamento especial. Obediência traria o galardão de uma vida contínua; 
desobediência lhes traria a sentença da morte. A sua justificação dependia 
inteiramente da sua perfeita obediência àquela lei.Ainda mais, as próprias 
Escrituras revelam que Adão tinha de obedecer a Deus perfeitamente, não 
apenas por causa da sua própria pessoa, mas também devido ser ele o 
representante de cada pessoa humana que descenderia dele (Romanos 
5:12). Não há nenhuma explanação satisfatória pela presença universal do 
pecado na raça humana, nem da universalidade da morte, a não ser que 
aceitemos o registro bíblico cujo ensino é que todos os nossos sofrimentos 
são as conseqüências do pecado de Adão. 

Deste fato, segue-se que o pecado de Adão tornou todos nós em 
pecadores. Como o nosso representante, a sua culpa foi considerada como 
a nossa. Todavia, esta não é a nossa única culpa. Herdamos também a 
natureza pecaminosa de Adão, a qual nos faz pecar. Acrescentamos a 
nossa própria culpa à culpa que recebemos de Adão! Então, por duas razões - a culpa de Adão e a nossa própria - não podemos nos justificar a 
nós mesmos, afirmando que temos observado a lei de Deus sem qualquer 
falha. Existe algo que é "impossível à lei" (Romanos 8:3); ela não pode 
justificar pecadores. No entanto, nós somos pecadores por causa da culpa 
de Adão e da nossa própria. Portanto, por nós mesmos, estamos 
completamente fora da possibilidade da justificação. 

Para livrar-se desta dificuldade, alguns têm sugerido que a lei de 
Deus não é mais obrigatória, ou, eles sugerem que a lei tem sido 
modificada a tal ponto que seja possível obedecê-la, mesmo por pecadores! 
(Uma terceira possibilidade, que as pessoas não são pecadores, e, portanto, 
são capacitadas a guardar a lei de Deus, é obviamente tão longe da 
verdade que nem merece discussão séria.) 

Poderíamos afirmar que a lei de Deus tem sido revogada e que ela 
não mais precisa ser obedecida? De forma alguma! Se Deus não mais exige 
a nossa obediência, então, segue-se que não somos mais controlados por 
governo moral nenhum. Se o nosso Criador não tem nenhuma lei para nós, 
então o pecado não tem nenhum sentido. "O pecado não é imputado, não 
havendo lei" (Romanos 5:13). A voz da consciência seria uma ilusão se não 
houvesse leis universais. É muito melhor ser governado por um Deus 
justo do que habitar num mundo que não tem lei. 

Então, se a lei de Deus não tem sido revogada, poderíamos dizer 
que ela tem sido modificada para que os pecadores possam obedecê-la? Se 



concordarmos, então a capacidade humana para guardar a lei de Deus 
significa que a lei tem que ser adaptada a fim de acomodar-se à fraqueza 
humana. Mas isso significaria que na medida em que uma pessoa 
multiplicasse a sua perversidade, a lei de Deus teria de ser mais e mais 
abrandada. Dessa maneira, a lei de Deus ficaria muito reduzida pela 
multiplicação do pecado! 

Outros dizem que o sofrimento e a morte de Cristo têm modificado 
o padrão moral que Deus atualmente requer de nós, e, sendo assim, se nós 
nos esforçarmos com toda a sinceridade para viver uma vida reta, 
podemos ser justificados, embora sejamos imperfeitos. Surgem-se, porém, 
muitas interrogações. Por exemplo, o que seria esta nova e modificada lei? 
Uma lei, porventura, mesmo uma modificada, poderia ser cumprida com uma obediência imperfeita! E, se uma imperfeição seja aceitável, qual é a 
medida mínima de obediência necessária? Seria possível que uma 
obediência imperfeita fosse sincera, especialmente quando a imperfeição é reconhecida? Onde se encontra nas Escrituras que Cristo veio para 
modificar a lei?Os cristãos não são seres perfeitos, todavia, eles são aceitos 
por Deus, apesar de sua obediência imperfeita. Mas eles não são aceitos 
por causa de suas próprias pessoas, e sim somente por causa de sua união 
com Jesus Cristo. Os cristãos não dependem de seus próprios atos 
imperfeitos para serem justificados; eles dependem dos méritos de Jesus 
Cristo. 

Finalmente, deve ser compreendido que as leis de Deus não são 
meros regulamentos provisórios que podem ser revogados ou 
modificados de acordo com a Sua vontade. As leis de Deus são uma 
expressão da Sua própria natureza moral. Ele é santo, justo e bom. 
Portanto, as Suas leis são santas, justas e boas. A Sua lei não pode aceitar 
nada menos do que a santidade, justiça e bondade. A lei de Deus não pode 
ser revogada ou modificada, a não ser que a Sua natureza seja também 
modificada ... 

Disso tudo, segue-se que Deus não pode ser misericordioso para 
nenhuma pessoa culpada, a não ser que fosse feita de alguma forma uma 
expiação dos pecados dessa pessoa. A santidade, justiça e bondade de 
Deus devem ser saciadas antes que alguém seja justificado. A lei deve ser 
cumprida. Nesse ponto, recebemos o evangelho com alegria, pois ele é a 
única provisão pela qual os pecadores podem ser justificados. 

 



11. A justificação relacionada com a vida e morte 
de Cristo 

Nas Escrituras, tanto a justificação como também a vinda de Cristo 
são vistas como relacionadas à lei de Deus. As exigências da lei de Deus 
demonstram a nossa necessidade de sermos justificados; Cristo veio para 
cumprir a lei. Portanto, a justificação e a vinda de Cristo são ligadas uma à 
outra. Todos os cristãos concordam que Cristo obedeceu toda a vontade 
de Deus e que a nossa justiça surge daquela obediência. Entretanto, nem 
todos são de acordo quanto à ligação entre a nossa justificação e a 
obediência de Cristo. 

Alguns têm sugerido que a obediência de Cristo é a causa do amor de Deus para com os pecadores. Outros sugerem que Deus, por ser amor, 
pode ser gracioso aos pecadores e não pedir que seus pecados sejam 
expiados, acreditando que o Seu amor faz com que seja impossível para 
Ele irar-Se contra o pecado. As Escrituras demonstram que ambos os 
conceitos são errôneos das seguintes maneiras: 

i. 

As Escrituras revelam claramente que o eterno propósito de Deus foi 
justificar o ímpio através de Cristo, e, assim, revelar a perfeição da Sua 
própria natureza divina. Por exemplo, nas Escrituras lemos a respeito 
do"eterno propósito que (Deus) estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor" 
(Efésios 3:11). Portanto, a obediência de Cristo à lei de Deus não foi a 
causa de Seu amor aos pecadores. Ao contrário, foi o eterno amor de Deus 
que formulou o propósito de enviar Cristo, para que Ele obedecesse a Sua 
lei e morresse pelos pecadores. A nossa salvação revela que a natureza de 
Deus é amor. 

Ainda mais, o plano de Deus para a salvação revela que Ele é triúno. 
As Escrituras ensinam que Deus o Pai enviou Deus o Filho para ser o Salvador, e que Deus o Espírito Santo aplica aquela salvação aos 
pecadores. As Escrituras demonstram claramente que estas três Pessoas 
divinas concordaram mutuamente em executar o plano da salvação. Os 
cristãos podem consolar-se pelo fato que a sua salvação baseia-se no 
propósito unido e eterno de um Deus triúno. A salvação revela a natureza 
triúna de Deus. Também, as Escrituras revelam que Deus pode 
experimentar o amor juntamente com ira santa. Acaso alguém tem sido 



amado com um amor maior do que aquele que Deus o Pai derramou sobre 
o Seu Filho? Por outro lado, alguém teria sofrido aquela ira santa contra o 
pecado tanto como Cristo a sofreu na cruz? Assim, na justificação de 
pecadores, o amor de Deus é consumado. Os pecadores são salvos 
mediante a morte substitutiva de Cristo, e a ira de Deus foi consumada. O 
pecado é expiado pela morte de Cristo. Deus manifesta as eternas 
perfeições da Sua justiça e do Seu amor no plano da salvação de uma 
maneira totalmente singular. ii. As Escrituras revelam que Cristo salva e 
justifica o Seu povo por tornar-Se substituto em favor dele. Ele não é 
meramente um profeta para ensiná-lo; Ele não é meramente um rei para 
governá-lo; Cristo é um sacerdote e um sacrifício, um representante de 
Seu povo. 

Alguns têm duvidado que desta maneira, uma pessoa pode assumir, 
com justiça, o castigo que outra merece. Eles argumentam que o 
transgressor deve ser aquele que recebe o castigo. A resposta está no fato de que quando Deus constituiu Adão o representante de toda a raça 
humana, Ele já estava usando o método de representação, isto é, uma 
pessoa assumindo o lugar de outras (Romanos 5:19). Se Deus tem usado 
este método de representação, deve ser um método correto. Portanto, no 
mesmo sentido em que o bem de muitos dependia de Adão, assim 
também, o bem de muitos depende de Cristo. 

A fim de que Cristo pudesse ser um verdadeiro substituto, foi 
"nascido de mulher, nascido sob a lei" (Gálatas 4:4). Noutras palavras, Ele 
tinha a mesma natureza humana do Seu povo, e tinha de guardar a 
mesma lei que o Seu povo não conseguiu guardar. Por causa destas 
semelhanças, Cristo foi aceito como o substituto judicial do Seu povo. 

iii. 

As Escrituras ensinam que a obra de Cristo como o Salvador 
consistiu em Sua encarnação, em Sua vida de completa obediência ao Pai e 
em Seus sofrimentos e morte (Filipenses 2:8). A união das duas naturezas 
em Cristo -divina e humana - é a qualificação singular que O capacita tão 
bem para a obra de mediador entre Deus e os homens. Somente Deus podia satisfazer um Deus ofendido. Isso talvez pareça impossível. Se 
todos os pecadores do mundo contribuíssem juntos, seu sacrifício 
acumulado seria inadequado. Entretanto, em Cristo, as naturezas divina e 
humana, são unidas de tal maneira que um homem perfeito pode ser o 



sacrifício, possuindo também todos os valores da natureza de Deus. Em 
outras palavras, a encarnação de Cristo possibilitou todas as excelências 
de Sua obra como mediador. 

Esta obra incluiu a necessidade de ser um perfeito servo de Deus 
durante toda a Sua vida e ser o substituto do Seu povo em Sua morte. Por 
isso, Cristo é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens. Várias 
causas contribuíram para a Sua morte - a vontade de Deus, a Sua própria 
vontade, Seu amor, a maldade do povo que O odiou, a obra de satanás, etc. 
Todavia, a grande razão principal de Sua morte foi os pecados de Seu 
povo (Isaías 53:5). A lei de Deus exigiu o castigo do pecado e a justiça de 
obediência perfeita. Em Cristo, ambos foram cumpridos; não por Sua 
própria causa, e sim, em favor de outros.  

iv. 

As Escrituras nos dizem que a obra de Cristo satisfez a lei de Deus. Cristo obedeceu todos os requisitos da lei e sofreu todas as penalidades 
dela. Portanto, Ele adquiriu a plena salvação de todos aqueles por quem 
Ele morreu; a lei não tem mais domínio sobre eles. 

Algumas pessoas têm sugerido que agora os pecadores só podem 
obter os méritos da obra de Cristo pela prática de suas próprias boas obras. 
Tal conceito não apenas impede o imediato recebimento da plena salvação, 
ele também zomba de Cristo desonrando a Sua obra. (Este ponto será 
examinado mais detalhadamente no próximo capítulo.) Pelo contrário, 
entendemos das Escrituras, que pelo resultado da excelência de Sua obra 
salvadora, Cristo tem agora toda a autoridade no céu e na terra para 
conceder a vida eterna àqueles que Ele mesmo escolha. Então, qual é a 
necessidade de algum mérito adicional da nossa parte? v. Segundo as 
Escrituras, a justificação de pecadores é possível, porque Cristo satisfez a 
lei e a justiça de Deus. Deus não somente tem cancelado o castigo do 
pecado, nem apenas ignorado os requisitos da Sua justiça. Se tivesse feito 
assim, Ele teria menosprezado a Sua própria justiça. Na verdade, a justiça 
de Deus tem sido honrada porque todas as exigências de Deus foram 
plenamente executadas por Cristo. 

Em resumo de tudo até aqui: a justificação baseia-se na morte de 
Cristo (Romanos 5:9-10). É vinculada com a obediência de Cristo (Hebreus 
5:8); com a Sua justiça (Isaías 45:24-25); com Seu nome (1 Coríntios 6:11); 
com Seu conhecimento (João 17:3-4). Para ser aceito por Deus, o povo de 



Cristo fica totalmente dependente da excelência de todos os aspectos da 
Sua obra. Veja Jeremias 23:6. 

Com esta manifestação da eficácia de Cristo, podemos perceber mais 
uma vez, como o plano da salvação revela os diversos aspectos da gloriosa 
natureza de Deus. A glória de Deus se vê na face de Jesus Cristo. A nossa 
justificação, portanto, surge do eterno propósito de Deus para revelar a 
Sua própria glória através da nossa salvação. Que grande consolo é termos 
esta certeza e sabermos que toda a vontade de Deus é honrada e 
plenamente realizada em nosso favor! 

 
12. Os méritos de Cristo como a única base para a 
nossa justificação 

Muitos concordam que a nossa justificação é relacionada com a obra 
de Cristo como Salvador e Mediador. No entanto, nem todos concordam que a justificação depende unicamente da obra de Cristo. Como vimos no 
capítulo anterior, alguns sugerem que a obra de Cristo não justifica 
perfeitamente a ninguém, ela simplesmente abriu a possibilidade de 
sermos justificados, se acrescentarmos as nossas próprias boas obras à 
obra de Cristo. É mister, então, que tenhamos absoluta certeza de que a 
justiça de Cristo é a única base da nossa justificação. As Escrituras 
ensinam que não há outra base.  

A justiça da qual a justificação depende tem diversas descrições:" a justiça de Cristo", "a justiça que é pela fé", "a obediência de um", etc. 
(Jeremias 23:6; 1 Coríntios 1:30; Romanos 10:5; 5:19 - Tradutor). E especialmente importante, ela é chamada "a justiça de Deus" (Romanos 
3:21-22). Destas frases, é evidente que não há nenhuma justiça contribuída 
pelas pessoas, salvas ou não salvas, que possa ser incluída nestas 
descrições de sua justificação. Se a nossa própria justiça pudesse fazer-nos aceitáveis diante de Deus, então, certamente a "justiça de Deus" não seria 
necessária. Se a "justiça de Deus" é de necessidade absoluta (como as 
Escrituras ensinam), então, qualquer justiça humana não terá nenhum 
valor. Veja Romanos 3:20-22. As Escrituras ensinam claramente que a justificação fundamenta-se sobre "a justiça de Deus". A Bíblia nunca sugere 
que a justiça humana é necessária para a nossa aceitação diante de Deus. 



Pergunto: qual é o sentido da frase "justiça de Deus"? Alguns têm sugerido que o sentido é apenas o método de Deus para justificar 
pecadores. Nesse caso, a justiça de Deus não significaria um mérito 
absoluto que pode ser transferido para outros. Mas tal interpretação 
jamais satisfará tais versículos como: "Cristo Jesus, o qual se nos tornou da 
parte de Deus ... justiça" (1 Coríntios 1:30). O sentido deve ser que os 
méritos da vida justa e da morte obediente de Cristo são literalmente 
transferidos para nós. Portanto, "a justiça de Deus" não pode significar 
apenas o método de Deus para fazer-nos justos, antes, deve significar o 
valor das coisas justas que Deus realizou em Cristo. 

Outras descrições desta justiça, tais como a "justiça de Cristo", ou, "a 
obediência de um" também confirmam que a justiça da qual a justificação 
depende, não é algum método de Deus para agir, e sim o mérito absoluto 
que Cristo alcançou através de Sua vida e morte. 

Os crentes são justificados pelo valor desta justiça sendo atribuído a 
eles. Contudo, a justificação não os torna em pessoas justas. Por exemplo, 
o mal que Onésimo praticou contra Filemom foi lançado na conta de 
Paulo (Filemom, versículo 18). Todavia, o mal específico não foi praticado 
por Paulo. Onésimo continuou sendo o culpado pelo pecado. Da mesma 
maneira, quando a justiça de Cristo é lançada em conta a nosso favor, não 
significa que, em virtude desse ato, temos executado os atos meritórios 
que Ele praticou. 

Semelhantemente, os nossos pecados foram verdadeiramente 
atribuídos a Cristo quando Ele morreu em nosso lugar. No entanto, jamais 
se diz que Ele praticou aqueles pecados. Por conseguinte, quando a Sua 
justiça é atribuída a nós, não significa que temos literalmente vivido em justiça. 

Mesmo quando a justiça de Cristo é atribuída a qualquer pecador, ela permanece como a justiça de Cristo. É certo, essa justiça é 
compartilhada com o pecador, mas mesmo assim, não deixa de pertencer 
a Cristo. O pecador nunca poderá dizer: "Agora eu posso reivindicar a 
vida eterna como minha recompensa, porque eu mesmo sou justo". A 
justiça somente pertence a nós em virtude da nossa união com Cristo. A 
nossa justiça está "nele". 

Tudo o que Cristo fez em Sua perfeita obediência à vontade do Pai e na entrega de Si mesmo na cruz, Ele o realizou como o substituto de Seu 



povo. A justificação que os pecadores recebem é plena e completa. Eles não 
precisam de mais nada para complementar a sua aceitação diante de Deus. 

Alguns têm sugerido que esta doutrina de imputação, como ela é 
chamada (imputação significa que o crédito do bem ou do mal, é 
transferido de uma pessoa para outra), é uma teoria elaborada por seres 
humanos. Eles não acreditam que todos tornaram-se pecadores por causa 
do pecado de Adão; nem acreditam que alguns são feitos justos somente 
por causa da obediência de Cristo. Ora, em contraposição, deve ser 
insistido que a imputação de pecado, ou, de justiça, é uma verdade 
revelada nas Escrituras, como temos observado em capítulos anteriores. O 
que Deus tem revelado nas Escrituras, nós temos o dever de acreditar: "De 
mim se dirá: tão-somente no Senhor há justiça e força; até ele virão ... no 
Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará" 
(Isaías 45:24-25). Não existe nenhuma outra maneira para sermos justos, 
senão que a justiça de Cristo seja atribuída a nós. 

 
13. A justificação relacionada com a graça e o 
esforço humano 

Alguns têm sugerido que se a nossa justificação fosse uma dádiva da 
graça de Deus para conosco, ela não poderia ser o resultado de uma 
redenção comprada. Mas Paulo não teve nenhuma dificuldade em ligar 
tanto a graça de Deus, bem como a obra redentora de Cristo com a nossa 
justificação. Diz ele: "justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a 
redenção que há em Cristo Jesus" (Romanos 3:24). 

Nós não devemos contemplar a graça de Deus em nosso favor como 
uma das bênçãos adquiridas pela obra redentora de Cristo. Antes, a obra 
redentora de Cristo emana da graça de Deus para conosco. Portanto, a 
justificação é pela graça e através da redenção comprada por Cristo. 

Nas Escrituras, a justificação pela dádiva graciosa de Deus está 
sempre ligada com a fé e a graça, e nunca com quaisquer atos realizados 
pelos pecadores (Romanos 4:16). Pelo contrário, Paulo estabelece um forte 
contraste entre as tentativas para adquirir a justificação mediante o esforço 
humano, e a justificação recebida "mediante a fé em Cristo Jesus" (Gálatas 
2:16). Claramente, a justificação bíblica é relacionada com a graça e com a fé, e nunca com as obras humanas. 



Podemos facilmente descobrir por que os pecadores não podem ser 
justificados mediante os seus próprios esforços, porque já estão culpados 
por causa dos pecados que têm praticado. Portanto, não existe nenhuma 
maneira pela qual as pessoas culpadas possam oferecer boas obras! A lei 
de Deus tem de condená-las como culpadas; ela não pode declará-las 
justas e nem aprovar as suas obras. 

Alguns têm argumentado que a única lei que tem de ser observada, 
a fim de ganhar a justificação perante Deus é aquela lei exterior e 
cerimonial que os judeus receberam. Se fosse assim, é concebível que 
pudesse ser observada pelo povo. Todavia, todas as vezes que Paulo fala 
da lei que deve ser perfeitamente observada - e, portanto, aquela que 
jamais justificará os pecadores culpados - ele não se refere de forma 
alguma a nenhum ato cerimonial, mas sim à lei universal e moral de Deus 
(Romanos 3:10-20). 

De modo semelhante, quando Paulo escreve sobre a justificação de Abraão, ele demonstra que isso aconteceu antes da introdução da 
cerimônia da circuncisão (Romanos 4:3; comparado com Gênesis 15:6. A 
circuncisão não foi exigida até Gênesis, capítulo 17.). Evidentemente, 
Abraão não foi justificado pela observância de alguma lei cerimonial. 
Portanto, não podemos concordar que possuir justiça seja simplesmente 
uma questão de observar cerimônias exteriores. 

Deus exige que a Sua lei moral seja perfeitamente observada. Por 
conseguinte, quanto à situação de pecadores culpados, a Bíblia sentencia: 
"Ninguém será justificado diante dele por obras da lei" (Romanos 3:20). 
Boas obras não podem ser praticadas por culpados. Para ser visto como 
"bom" na presença de Deus, a obra deve: 

 
i. Ser conforme a Sua vontade 
ii. Ser um ato de obediência 
iii. Emanar de um motivo puro 
iv. Ser uma expressão de amor a Deus 
v. Redundar para a glória de Deus. 
 



Outrossim, a justificação nunca será possível, se ela tem de ser 
alcançada pelos esforços de pecadores culpados, que não podem executar 
nenhuma "boa" obra que satisfaz esses cinco requisitos. 

Mesmo no caso de crentes, a justificação não se baseia em nenhuma 
de suas boas obras. De fato, os fiéis têm de praticar as boas obras (Hebreus 
13:15-16) que são as manifestações de sua fé, como os exemplos de 
Hebreus, capítulo 11, claramente demonstram. Estas boas obras, as 
manifestações de fé, são a evidência da justificação - a qual, temos visto, é 
pela fé. (Este ponto será estudado detalhadamente no próximo capítulo.) As boas obras dos crentes não podem ser a razão da justificação quando 
elas são a evidência daquilo que tem acontecido! 

Ainda mais, nem as boas obras dos fiéis têm a devida perfeição 
(Gálatas 5:17). Embora as boas obras dos fiéis sejam mais agradáveis a 
Deus que as obras impuras dos ímpios, elas ainda não são perfeitas, pois 
os salvos não são espiritualmente perfeitos nesta vida. Pelo contrário, na medida em que os crentes crescem espiritualmente na maturidade, eles 
compreendem muito mais a seriedade de seus pecados. Portanto, as boas 
obras dos fiéis não são suficientemente boas para adquirir a sua 
justificação. 

A justificação pela fé e a graça de Deus não negam a necessidade de 
que os fiéis demonstrem o bom fruto do Espírito em suas vidas, porém, 
negam que aquelas boas obras sejam a base da justificação dos crentes 
(Filipenses 3:7-9). 

 
14. A justificação relacionada com a fé 

Certas pessoas têm sugerido que embora não obtenhamos a 
justificação por qualquer ato que executamos, não obstante, a própria fé é 
um ato meritório que, em certa medida, torna a nossa justificação possível. 
A respeito do patriarca, a Bíblia diz: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 
imputado para justiça" (Romanos 4:3). Alguns sugerem que a fé de Abraão 
foi a razão de sua justificação, por isso a possessão de fé é a mesma coisa 
que justificação. 

Nas Escrituras, a justiça recebe várias descrições, como sendo "de fé", 
"em fé", "por fé", "mediante a fé". Obviamente, existe uma conexão íntima 



entre a justificação e a fé; porém é igualmente óbvio que os dois termos 
não podem indicar a mesma coisa, porque os dois têm de ser relacionados 
por estas proposições: "de", "em", "por" e "mediante". 

Então, como podemos entender o versículo "Abraão creu em Deus, e 
isso (ou seja, a sua fé) lhe foi imputado para justiça"? Existem duas 
maneiras pelas quais esta declaração tem sido interpretada: 

i. 

Muitas vezes, a palavra "fé" é usada, não para indicar o ato de crer, e 
sim as verdades que compõem a crença, isto é, a "fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" (Judas, versículo 3). Se a palavra "fé" tiver 
este sentido no contexto de Abraão, então ela afirmará que Cristo (o 
prometido descendente) lhe foi imputado para justiça, porque a verdade 
que Abraão recebeu pela fé foi a promessa de um "descendente" (Gênesis 
15:5-6). 

ii. 

Outros têm sugerido que o termo "fé" deve ser compreendido como 
significando o ato de Abraão quando ele creu. Deus podia ver que essa 
crença foi uma fé genuína e salvadora. Portanto, foi uma fé que Deus sabia 
que alcançaria a justiça; ela seria a causa da obediência de Abraão diante 
de Deus. No mesmo sentido em que uma semente tem dentro de si mesma 
a potência de fruto, assim essa fé teve dentro dela a certeza de uma plena 
salvação para Abraão; dai ser ele visto como justificado. 

A frase que descreve a fé de Abraão, "para justiça" ou "como justiça"-
em Romanos 4:3, é literalmente "para com justiça" (compare o mesmo 
termo em Atos 20:21 -Tradutor). Desse exame, embora sejam intimamente 
relacionadas, é evidente que fé e justificação não são a mesma coisa. Fé não é igual à justiça que confere a justificação; porém, a fé coloca (a pessoa) 
diante daquela justificação. 

Fé é mencionada como o dom de Deus (Filipenses 1:29). E esta fé é 
uma graça espiritual, a qual em nossas vidas produz uma obediência à 
vontade de Deus. Não obstante, como temos observado, esta obediência 
que provém da fé, não é a justiça por cuja instrumentalidade somos aceitos por Deus. A fé obediente é o meio pelo qual recebemos a justiça de 
Cristo. Fé é o instrumento pelo qual a justiça é adquirida. O comer é 



necessário para a nutrição dos nossos corpos, porém o que nutre é o 
alimento que comemos. E de modo semelhante, a fé é necessária para 
receber a justiça, todavia, é a justiça de Cristo que efetivamente nos 
justifica. 

Fé é o único meio para o recebimento da justificação. Justificação não é pela fé, mais o reconhecimento de estarmos entre os eleitos de Deus. 
Justificação não é pela fé mais uma certa medida de convicção do pecado. 
De fato, ninguém crerá, senão aquele que seja eleito por Deus e que seja 
convencido dos seus pecados e da necessidade de um Salvador. Mas, 
antes de tudo, é a nossa fé na promessa de Deus para salvar pecadores por 
meio de Cristo que traz a justificação, e não qualquer coisa que possamos 
conhecer ou sentir. 

A razão porque a fé é o único instrumento pelo qual recebemos a 
justificação, é que unicamente, pelo crer - e por nenhuma outra maneira - 
podemos demonstrar que confiamos na obra salvadora de Cristo. Não é a tristeza pelo pecado que nos une a Cristo. Não são as graças espirituais do 
amor e da esperança que nos tornam participantes da justiça de Cristo. É 
pelo uso da fé que os pecadores dependem de Cristo para a salvação. 

Quando a verdadeira fé domina, outras graças também estão 
presentes, porque a fé é parte integral da vida espiritual que a obra do 
Espírito Santo implanta naqueles que crêem. No entanto, mais do que 
qualquer outra graça, é a fé que, particularmente, se vincula com a 
justificação. 

 
15. A justificação e a obra do Espírito Santo 

A mudança espiritual na vida daquele que crê chama-se "nova 
criação" (2 Coríntios 5:17) e é a obra do Espírito Santo. Contudo, é um erro sugerir que a justificação depende dessa obra do Espírito Santo em o 
pecador. A justificação, como já temos observado, depende da vida e morte de Cristo em favor do pecador. 

É de suma importância não confundir estas duas atividades divinas. 
Pelo fato que a justificação depende da obra de Cristo, que já é consumada, 
a nossa justificação é tão completa quanto é possível ser. Se ela 
dependesse de uma obra complementária do Espírito em nós, a nossa 



justificação estaria ainda incompleta; porque a obra do Espírito em nós é 
ainda incompleta. 

As três Pessoas do Deus Triúno são de pleno acordo no propósito da 
salvação de pecadores. Todavia, as Escrituras também indicam que cada 
uma das Pessoas divinas assume a Sua parte na execução daquele plano. 
O Pai é visto como Aquele que ama os redimidos e que enviou o Filho 
para ser o Salvador deles. O Filho é visto como Aquele que veio para 
executar a vontade do Pai e carregar os nossos pecados em Seu próprio 
corpo. O Espírito é visto como Aquele que foi enviado pelo Filho da 
presença do Pai para testemunhar de Cristo, para convencer do pecado e 
habitar naqueles que crêem. 

Devemos fazer uma distinção, portanto, entre o que Cristo tem feito 
por nós e o que o Espírito faz em nós. E, como já temos observado, a 
justificação surge da obra de Cristo em favor dos pecadores. 

A obra do Espírito em favor da nossa salvação é tão necessária quanto à obra de Cristo (1 Coríntios 6:11). Entretanto, estas duas obras 
realizam propósitos diferentes. A obra de Cristo nos reconcilia com Deus 
pela remoção da nossa culpa e dá-nos uma nova justiça. A obra do 
Espírito é efetuar uma mudança nas nossas vontades e fazer com que 
confiemos em Cristo e O sigamos. (Se dependesse de nós mesmos - sendo 
mortos no pecado - jamais buscaríamos a Cristo.) Cristo adquiriu a nossa 
salvação. O Espírito aplica essa salvação a nós. A obra do Espírito é 
testemunhar de Cristo (João 15:26). Portanto, a obra do Espírito não é a 
causa da redenção, antes, é o resultado da redenção que Cristo já adquiriu; 
é a evidência da nossa justificação e não a causa dela. 

Embora seja a verdade que a obra de Cristo e a obra do Espírito 
diferem em seus propósitos específicos, elas não devem ser isoladas uma 
da outra. Aquele que é justificado, certamente é regenerado; e aquele que 
é regenerado, certamente é justificado. Conquanto não seja sempre 
percebido, existe um momento na vida de cada verdadeiro convertido 
quando ele "passou da morte para a vida" (João 5:24). Naquele momento, 
a justificação e a regeneração do crente são simultâneas em termos de 
ocorrência. O Espírito tem aplicado os méritos da obra de Cristo ao 
pecador, e, ao mesmo tempo, produziu naquele pecador uma nova 
confiança e amor para com Cristo. 

Se alguém perguntar: "Como pode um Deus santo outorgar o Seu 
Espírito ao pecador que ainda está no pecado?", ou,"Como pode Deus 



justificar o pecador a quem o Espírito ainda não aplicou os méritos de 
Cristo?", ou, "Qual destas tem a precedência?", a única resposta está na 
lembrança de que os propósitos de Deus para ser misericordioso para com 
os Seus eleitos são eternos. Foi sempre o Seu propósito para justificar e regenerar os eleitos. Então, tanto a justificação bem como a regeneração, 
ambas são dádivas da mesma graça eterna. Ambas têm a sua origem nos 
propósitos eternos de Deus. Portanto, nenhuma delas tem prioridade 
sobre a outra. 

 
Conclusões 

1. Precisamos entender que esta doutrina bíblica da justificação é 
uma das glórias do evangelho cristão. Não se encontra em nenhuma outra 
crença uma solução tão adequada ao problema de como pode um Deus 
santo justificar pecadores sem diminuir a seriedade do pecado ou negar a 
grandeza da santidade de Deus. Com esta doutrina, o pecado é 
plenamente expiado; a santidade de Deus é plenamente vindicada; e, ao 
mesmo tempo, pecadores são salvos! 

2. Precisamos compreender que basicamente existem apenas dois 
tipos de religião. Existe a religião que ensina que a nossa justificação é 
essencial e absolutamente a dádiva gratuita de Deus, outorgada somente 
através da justiça de Cristo, e recebida pela fé. Esta é a religião da Bíblia. 

Existe também a religião que sugere que a nossa justificação 
depende da nossa santidade pessoal e obediência a Deus. Respondemos 
que isso contradiz os ensinos bíblicos e, portanto, é uma religião falsa. Desde os tempos primordiais da Igreja Cristã, havia sempre esta divisão 
entre a verdade salvadora e o erro anti-bíblico (Gálatas 1:3-7). 

Com toda certeza, é o nosso dever descobrir o que seja a verdade 
revelada por Deus nas Escrituras. É uma questão de suma importância 
conformar-nos com o caminho da salvação que Deus tem nos mostrado. 
Uma falta de fé no caminho da salvação que Deus tem revelado, ou por 
displicência ou por desprezo da verdade, deixa a pessoa réu do grande 
pecado da incredulidade - até, talvez, de maneira fatal. 

*  *  *  


