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Fundamentos Teológicos II
Lição 3: A Justificação

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
9.1 Nós cremos que em um livre ato de pura graça Deus 
justifica o ímpio somente pela fé, sem obras,  perdoando seus 
pecados, considerando-os como justos e aceitáveis em Sua 
presença. Portanto, a fé é o único instrumento pelo qual nós, 
como pecadores, somos unidos a Cristo, cuja perfeita retidão e 
pagamento pelos pecados é o único fundamento para sermos 
aceitos por Deus. Essa aceitação acontece totalmente e 
permanentemente no primeiro instante da justificação.  
Portanto, a retidão pela qual nos acertamos com Deus não é 
uma ação progressiva de Deus em nós, nem nos foi concedida 
no batismo ou através do tempo, mas foi conquistada para nós, 
nos é externa e nos é imputada.
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
9.2 Nós cremos, todavia, que a fé, pela qual exclusivamente 
recebemos o dom da justificação, não permanece 
desacompanhada na pessoa justificada, mas produz, pelo 
Espírito Santo,  o fruto de amor  e leva necessariamente à 
santificação.  Essa relação necessária entre a fé justificadora e 
o fruto das boas obras dá origem a algumas expressões bíblicas 
que parecem fazer das obras a base e meio para a justificação,  
mas na verdade, simplesmente expressa a verdade crucial de 
que a fé que não produz o fruto das boas obras é morta, não 
sendo uma fé genuína.

Justificação
“A doutrina da justificação não é simplesmente uma doutrina 
entre outras, mas - como declara Lutero - o artigo básico e 
principal com que a igreja se mantém ou cai, e do qual 
depende toda a sua doutrina. A doutrina da justificação é ‘o 
resumo da doutrina cristã’, ‘o sol que ilumina a santa igreja de 
Deus’. É a possessão única do cristianismo e ‘distingue nossa 
religião de todas as outras’. A doutrina da justificação 
preserva a igreja. Se perdemos esta doutrina, também 
perdemos a Cristo e a igreja; porque nenhum entendimento 
cristão permanecerá.”
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Justificação
“A doutrina da justificação não é simplesmente uma doutrina 
entre outras, mas - como declara Lutero - o artigo básico e 
principal com que a igreja se mantém ou cai, e do qual 
depende toda a sua doutrina. A doutrina da justificação é ‘o 
resumo da doutrina cristã’, ‘o sol que ilumina a santa igreja de 
Deus’. É a possessão única do cristianismo e ‘distingue nossa 
religião de todas as outras’. A doutrina da justificação 
preserva a igreja. Se perdemos esta doutrina, também 
perdemos a Cristo e a igreja; porque nenhum entendimento 
cristão permanecerá.”

• O que significa “justificação”? (Rm. 8:29-30)

Justificação
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu 
Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 
irmãos. 30 E aos que predestinou, também chamou; aos 
que chamou, também justificou; aos que justificou, 
também glorificou. (Romanos 8:29-30)
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Justificação
“A justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus 
pelo qual ele (1) considera os nossos pecados perdoados e a 
justiça de Cristo como pertencente a nós, e (2) nos declara 
justos à vista dele”. – Wayne Grudem

Justificação
“A justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus 
pelo qual ele (1) considera os nossos pecados perdoados e a 
justiça de Cristo como pertencente a nós, e (2) nos declara 
justos à vista dele”. – Wayne Grudem

• Este ato legal é muitas vezes chamado de “forense”. É um ato 
de Deus que em si não muda a nossa natureza interna.
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Justificação
“A justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus 
pelo qual ele (1) considera os nossos pecados perdoados e a 
justiça de Cristo como pertencente a nós, e (2) nos declara 
justos à vista dele”. – Wayne Grudem

• Este ato legal é muitas vezes chamado de “forense”. É um ato 
de Deus que em si não muda a nossa natureza interna.

• Essa ideia de algo pertencendo a alguém por causa da sua 
união com outra pessoa é muitas vezes chamada de 
“imputação”, da mesma forma que Deus “considera” o pecado 
de Adão como pertencendo a nós. Na justificação, Deus 
“considera” a justiça de Cristo como pertencendo a nós.

Justificação – Uma declaração e ato legal
Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não 
há ninguém maior do que João; todavia, o menor no 
Reino de Deus é maior do que ele”. 29 Todo o povo, até 
os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, 
reconheceram que o caminho de Deus era justo (lit. 
“justificaram a Deus”), sendo batizados por João. (Lucas 
7:28-29)

• Este uso da palavra “justificaram” obviamente não significa 
que eles fizeram Deus justo. Pelo contrário, eles declararam 
que Deus é justo. 
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Justificação – Uma declaração e ato legal
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de 
Deus? É Deus quem os justifica. 34 Quem os condenará? 
Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e 
está à direita de Deus, e também intercede por nós. 
(Romanos 8:33-34)

• Aqui, a justificação é contrastada com a condenação. 
“Condenar” alguém é declarar essa pessoa culpada. O oposto 
da condenação, então, é a justificação, que, neste contexto, só 
pode significar “declarar alguém não culpado”.

Justificação – Uma declaração e ato legal
Quando houver contenda entre alguns, e vierem a 
juízo, para que os julguem, ao justo justificarão, e ao 
injusto condenarão. (Deuteronômio 25:1)

• “Justificar” deve significar “declarar ser justo ou não 
culpado”, assim como “condenar” significa “declarar-se 
culpado”. Não faria sentido dizer que “justificar” aqui 
significa “fazer alguém ser justo internamente”, pois os juízes 
simplesmente não fazem e não podem fazer as pessoas serem 
boas por dentro.
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Justificação – Uma declaração e ato legal
A mesma ideia é encontrada em Provérbios: “Aquele que 
justifica o ímpio e o que condena os justos são ambos 
igualmente abomináveis ao Senhor” (Provérbios 17:15). A 
ideia aqui de uma declaração legal é especialmente forte. 
Certamente não seria uma abominação ao Senhor se o 
significado de “justifica” fosse “fazer alguém bom ou justo por 
dentro”. Com este sentido fica perfeitamente claro a razão que 
“aquele que justifica o ímpio” é uma abominação ao Senhor.

Portanto, ninguém será declarado justo (justificado) 
diante dele baseando-se na obediência à Lei, pois é 
mediante a Lei que nos tornamos plenamente conscientes 
do pecado. 21 Mas agora se manifestou uma justiça que 
provém de Deus, independente da Lei, da qual 
testemunham a Lei e os Profetas, 22 justiça de Deus 
mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crêem. 
Não há distinção, 23 pois todos pecaram e estão 
destituídos da glória de Deus, 24 sendo justificados
gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há 
em Cristo Jesus. 25 Deus o ofereceu como sacrifício para 
propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando 
a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os 
pecados anteriormente cometidos; 26 mas, no presente, 
demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador 
daquele que tem fé em Jesus. (Rm 3:20-26)
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Contados como Justos em Cristo
Ser declarado “justo” à vista de Deus tem dois componentes 
(às vezes chamado de “dupla imputação”):

1. Deus declara que não seremos condenados pelos nosso 
pecados (passados, presentes ou futuros). Os crentes não 
estão sujeitos a qualquer acusação de culpa ou condenação:

Contados como Justos em Cristo
Ser declarado “justo” à vista de Deus tem dois componentes 
(às vezes chamado de “dupla imputação”):

1. Deus declara que não seremos condenados pelos nosso 
pecados (passados, presentes ou futuros). Os crentes não 
estão sujeitos a qualquer acusação de culpa ou condenação:

Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus. (Rm 8:1)
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Contados como Justos em Cristo
Ser declarado “justo” à vista de Deus tem dois componentes 
(às vezes chamado de “dupla imputação”):

1. Deus declara que não seremos condenados pelos nosso 
pecados (passados, presentes ou futuros) porque foram 
“imputados” a Cristo. Os crentes não estão sujeitos a 
qualquer acusação de culpa ou condenação:

Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus…Quem intentará acusação 
contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 
Quem é que condena? (Rm 8:1;33)

Contados como Justos em Cristo
2. Deus nos declarar verdadeiramente justos - temos os 

méritos de perfeita justiça - diante dele. (Ele tem que ser 
justo por Sua própria natureza).

Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, 
tendo o testemunho da lei e dos profetas; Isto é, a 
justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e 
sobre todos os que crêem. (Rm 3:21-22)
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Contados como Justos em Cristo
2. Deus nos declarar verdadeiramente justos - temos os 

méritos de perfeita justiça - diante dele. (Ele tem que ser 
justo por Sua própria natureza).

Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, 
tendo o testemunho da lei e dos profetas; Isto é, a 
justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e 
sobre todos os que crêem. (Rm 3:21-22)

Porque, como pela desobediência de um só homem, 
muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência 
de um muitos serão feitos justos. (Rm 5:19)

Contados como Justos em Cristo
Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso 
lhe foi imputado como justiça”. (Rm 4:3)

• “Quando dizemos que Deus imputa a justiça de Cristo a nós, 
isso significa que Deus pensa na justiça (conta, considera, 
computa, etc.) de Cristo como pertencendo a nós. Ele a 
“credita” em nossa conta.” – Grudem (tradução minha)

Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por 
esse, muito mais os que recebem a abundância da 
graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, 
Jesus Cristo. (Rm 5:17)
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Fé Justificadora
• A fé é o instrumento pelo qual recebemos os dons de perdão e 
de justiça mediante Jesus Cristo.

Sabendo que o homem não é justificado (declarado 
justo) pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, 
temos também crido em Jesus Cristo, para sermos 
justificados (declarados justos) pela fé em Cristo, e não 
pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei 
nenhuma carne será justificada (declarada justa). (Gl
2:15–16)

Fé Justificadora
Qual a diferença entre o que temos visto e a doutrina católica 
romana? Considere estas citações:
�O Batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão 
dos pecados, porque nos une a Cristo morto por nossos 
pecados, ressuscitado para nossa justificação, para que 
"também vivamos vida nova" (Catecismo da Igreja Católica, 
par. 977).

�A justificação nos foi merecida pela Paixão de Cristo e nos é 
concedida por meio do Batismo. Faz-nos conformes à justiça 
de Deus, que nos torna justos. Tem como meta a glória de 
Deus e de Cristo e o dom da Vida Eterna. É a obra mais 
excelente da misericórdia de Deus (CIC, par. 2020).
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Fé Justificadora
A doutrina católica romana nega a justificação pela fé e diz:
� “Se alguém disse, que pela fé o ímpio é justificado; de tal modo 
como para dizer, que nada mais é obrigado a cooperar a fim de 
o obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma 
necessário, que ele esteja preparado e disposto pelo 
movimento de sua própria vontade; seja anátema "(Canon 9).

Fé Justificadora
A doutrina católica romana nega a justificação pela fé e diz:
� “Se alguém disse, que pela fé o ímpio é justificado; de tal modo 
como para dizer, que nada mais é obrigado a cooperar a fim de 
o obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma 
necessário, que ele esteja preparado e disposto pelo 
movimento de sua própria vontade; seja anátema "(Canon 9).

� "Se alguém disser que o homem é absolvido de seus pecados e 
justificado, porque ele seguramente acredita que foi absolvido 
e justificado; ou, que ninguém é verdadeiramente justificado, 
mas aquele que acredita ser justificado; e que somente com 
esta fé, a absolvição e a justificação são efetuadas; seja 
anátema "(Canon 14).
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Fé Justificadora
Confissão de Fé dos Presbíteros da CH:

1. A fé que sozinha justifica não pode permanecer sozinha, mas 
se manifesta através do amor (10.2).

2. Apesar de sermos justificados no primeiro instante da fé 
salvífica, essa fé só justifica porque é o tipo de fé que 
certamente irá perseverar (10.1).

Fé Justificadora
Confissão de Fé dos Presbíteros da CH:

1. A fé que sozinha justifica não pode permanecer sozinha, mas 
se manifesta através do amor (10.2).

2. Apesar de sermos justificados no primeiro instante da fé 
salvífica, essa fé só justifica porque é o tipo de fé que 
certamente irá perseverar (10.1).

Pois aqueles que de antemão conheceu, também os 
predestinou ...e aos que predestinou, também chamou; 
aos que chamou, também justificou; aos que justificou, 
também glorificou. (Romanos 8:29-30)
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Fé Justificadora
Tiago está em conflito com Paulo? Que tipo de fé te salva? 

De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, 
se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? 15 Se um 
irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do 
alimento de cada dia 16 e um de vocês lhe disser: “Vá 
em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem 
porém lhe dar nada, de que adianta isso? 17 Assim 
também a fé, por si só, se não for acompanhada de 
obras, está morta. 18 Mas alguém dirá: “Você tem fé; eu 
tenho obras”. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe 
mostrarei a minha fé pelas obras. 19 Você crê que 
existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios 
crêem — e tremem! [...]

[...] Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é 
inútil? 21 Não foi Abraão, nosso antepassado, 
justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque 
sobre o altar? 22 Você pode ver que tanto a fé como as 
obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada 
pelas obras. 23 Cumpriu-se assim a Escritura que diz: 
“Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como 
justiça”, e ele foi chamado amigo de Deus. 24 Vejam que 
uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela 
fé. 25 Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta: não 
foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias 
e os fez sair por outro caminho? 26 Assim como o corpo 
sem espírito está morto, também a fé sem obras está 
morta. (Tiago 2:14-26)
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Fé Justificadora
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha 
pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 
(2Co 5:21)

“A Escritura nunca diz que somos justificados por causa da 
bondade inerente de nossa fé, como se nossa fé tivesse mérito 
diante de Deus. Ela nunca nos permite pensar que nossa fé 
em si ganha graça diante de Deus. Pelo contrário, a Escritura 
diz que somos justificados “mediante” a fé, entendendo a fé 
como o instrumento através do qual a justificação é dada a 
nós, mas não como algo que nos ganha mérito com Deus. Pelo 
contrário, somos justificados apenas por causa dos méritos da 
obra de Cristo”. – Grudem

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
9.1 Nós cremos que em um livre ato de pura graça Deus 
justifica o ímpio somente pela fé, sem obras,  perdoando seus 
pecados, considerando-os como justos e aceitáveis em Sua 
presença. Portanto, a fé é o único instrumento pelo qual nós, 
como pecadores, somos unidos a Cristo, cuja perfeita retidão e 
pagamento pelos pecados é o único fundamento para sermos 
aceitos por Deus. Essa aceitação acontece totalmente e 
permanentemente no primeiro instante da justificação.  
Portanto, a retidão pela qual nos acertamos com Deus não é 
uma ação progressiva de Deus em nós, nem nos foi concedida 
no batismo ou através do tempo, mas foi conquistada para nós, 
nos é externa e nos é imputada.
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
9.2 Nós cremos, todavia, que a fé, pela qual exclusivamente 
recebemos o dom da justificação, não permanece 
desacompanhada na pessoa justificada, mas produz, pelo 
Espírito Santo, o fruto de amor e leva necessariamente à 
santificação. Essa relação necessária entre a fé justificadora e 
o fruto das boas obras dá origem a algumas expressões bíblicas 
que parecem fazer das obras a base e meio para a justificação,  
mas na verdade, simplesmente expressa a verdade crucial de 
que a fé que não produz o fruto das boas obras é morta, não 
sendo uma fé genuína.


