
4. Justificados pela Fé (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material Bíblico: Romanos 3:19-31 

 
Citações 
 
- Deus pode salvar a todos os que nEle confiam. Essa é a mensagem de Romanos.  A.Graham Maxwell 
- A justificação acontece na mente de Deus e não no sistema nervoso do crente. C. I. Schofield 

- A justificação é a própria dobradiça e o pilar do cristianismo. Thomas Watson 
- Ninguém entendeu o cristianismo se não tiver entendido ... a palavra "justificado". R W John Scott 

- Se Cristo justifica você Ele também o santificará! Ele não vai salvar você  e deixá-lo nos seus     
pecados. Robert Murray M'Cheyne 

 
 
Questões 
          Porque este capítulo é tão importante? Como devemos compreender o verdadeiro significado da 
justificação? Qual é o papel da lei? O Deus está nos oferecendo? De que maneira aquilo que fazemos 
se encaixa no plano da salvação? Por que muitas vezes estas ideias parecem complicadas? De que 
forma isto responde às questões do Grande Conflito? Como nós pessoalmente as respondemos?  
 
Discussão Bíblica 
 
          A lei apenas mostra o problema. Não que isso seja ruim, mas só vem confirmar que já sabemos! 
Que, perante Deus, nenhum de nós tem nada para se vangloriar. A lei só nos ajuda a entender o que 
realmente é pecado (3:19-20). Mas depois deste trecho encontramos  algumas das palavras mais 
encorajadoras da Bíblia: 
 
          "Mas agora o verdadeiro caráter justo de Deus  foi demonstrado – de uma maneira que não tem 
a ver com a lei, apesar de esse mesmo caratér ter sido mencionado pela lei e pelos profetas -  o caráter 
impoluto de Deus tem sido demonstrado a todo aquele que crê e confia em Jesus Cristo. Não importa 
quem nós sejamos: todos nós pecamos e precisamos da presença gloriosa de Deus. O dom gratuito de 
Deus é nos trazer à salvação através de Jesus Cristo, a quem Deus apresentou para se reconciliar 
conosco, se confiarmos nEle. Ele derramou seu sangue para provar que é realmente justo, pois antes, 
somente iria inibir e desconsiderar os pecados, mas agora, neste momento, Deus prova que faz o que é 
reto, e que torna reto aquele que confia em Jesus. "Romanos 3:21 -26 FBV. 
 
             Em poucas palavras, esse é o evangelho -  e isto é  realmente uma notícia boa. O próprio Deus 
toma a iniciativa e nos torna justos. Não de uma maneira artificial, que ignora a verdade daquilo que 
somos, mas com a nossa aceitação, Ele começa seu trabalho de transformação, tornando-nos justos. 
Ele transforma o errado em certo,  nos cura do pecado, e nos recria à  sua imagem maravilhosa. Desta 
forma, ele torna justos todos aqueles que creem e confiam em Jesus Cristo. Para muitas pessoas, isso 
parece muito "fácil", então querem  acrescentar suas  próprias contribuições! Queremos complicar e 
por isso chamamos esse processo de "justificação". Mas esta é apenas a palavra latina que quer dizer 
"endireitar" ou "tornar correto", em inglês. A verdade é que Deus salva todos que nEle confiam! Essa 
confiança não vem do bem que há em nós - na verdade é um reconhecimento da injustiça que há em 
nós,  na medida em que nos colocamos inteiramente nas confiáveis mãos de Deus. 
            



              Caso contrário,  se nós não respondermos ao Seu apelo, perderemos a gloriosa presença de 
Deus eternamente. (Note que  a tradução "destituídos estamos da glória de Deus",  pode nos dar a 
sensação de incompletude,  como se fossemos capazes de compreender a glória de Deus! A melhor 
idéia é a que diz que nós realmente sentimos a falta de estar com Deus em toda a sua glória.) 
 
             O capítulo termina com a ênfase  em que, como resultado, não temos nada do que nos 
vangloriar. Não são nossos próprios esforços que nos salvam, ou qualquer observância legal, mas a 
confiança total em nosso amoroso Salvador (3:27, 28). Deus é o Deus de todos. Finalmente, nós não 
nos livramos da lei, na verdade, nós confirmamos a sua importância à medida em que confiamos em 
Deus, que nos torna justos(3:31). 
 
Comentário 
 
             Às vezes parece que  gostamos de falar por enigmas. Usamos palavras como “santificação” e 
“justificação”, “imputada” e “comunicada”, “propiciação” e “expiação” ... Mas a verdade muito 
simples é que, se confiarmos em Deus, e tudo o que significa ter tal confiança, então Deus pode e 
realmente vai nos tornar justos. Simples palavras que descrevem  a transformadora e salvadora ação de 
Deus em nós e para nós. Este dom “livre e gracioso" é de Deus, nós não o merecemos, ele é fruto do 
amor que Deus tem por seus filhos humanos caídos. Por que não confiamos na palavra de Deus e 
simplesmente  acreditamos nisso?  Estamos tão condicionados a querer dar alguma coisa em troca para 
conseguir o que queremos, somos tão relutantes em aceitar presentes gratuitos que, no fundo, dizemos 
a Deus que preferiríamos pagar por nossa salvação!  
 
          Como Deus se sente diante de nossa atitude? Ele sabe que sem sua ajuda, sem a sua intervenção 
que transforma e cura, vamos todos morrer, e morrer eternamente. Ainda assim, muitas das vezes nós 
nos afastamos, acreditando na religião do “faça-você- mesmo”. Mencionamos a "graça barata", 
sugerindo que  simplesmente confiar em Deus não é o suficiente. Sugerimos que temos que ser retos 
também. No fundo, estamos sugerindo que temos que ser “aceitáveis” a Deus. Que não seremos 
salvos, a menos que mereçamos. 
 
           Deus, nesta maravilhosa apresentação de Sua Boa Nova diz não a tudo isso. Confie em mim, 
diz ele, e você “será tornado” justo. Você vai ver os resultados disso em sua vida. Não por causa de 
sua própria retidão, mas sim porque Eu estou fazendo você se tornar justo. Haverá resultados com 
certeza, mas são apenas resultados  e não causas! Que Deus continue a nos (transformar)  “tornar 
justos”! 
 
Comentários de Ellen White 

 
Cristo detém  todo o poder no céu e na terra, e Ele pode  dar força ao fraco e tornar justos os 

errantes. Ele inspira a confiança e esperança em Deus, e a confiança em Deus sempre resultará na 
confiança que teremos uns nos outros. RC (21) 

 
  Os Anjos não poderiam retratar perfeitamente  o caráter de Deus, mas Cristo, que era a 
personificação viva de Deus, não poderia falhar em realizar este trabalho. A única maneira de que Ele 
dispunha para tornar e manter os homens justos era se fazer visível e familiar a eles. Para que os 
homens podessem ter a salvação Ele veio viver entre eles, e tornou-se participante de sua natureza ... 
 



          Cristo exaltou o caráter de Deus, atribuindo-lhe as honras, e dando-lhe o crédito de todo o 
propósito de  Sua própria missão na terra, - transformar e tornar justos os homens através da revelação 
de Deus. Em Cristo, se mostrou diante dos homens a graça e a incomparável perfeição do Pai. Na 
oração que fez antes de sua crucificação, Ele declarou: "Manifestei o Teu nome." "Eu Te glorifiquei na 
terra, terminei a obra que me deste a fazer." Quando o objetivo de Sua missão foi alcançado, - a 
revelação de Deus ao mundo, - o Filho de Deus anunciou que o seu trabalho fora realizado, e que o 
caráter do Pai fora manifestado aos homens. (ST, 20 janeiro de 1890) 
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