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DOUTRINAS I 
Justificação 

PR CELSO LOPES  



JUSTIFICAÇÃO 



JUSTIFICAÇÃO 

É a ação divina, em Cristo Jesus, 

através da qual Deus nos liberta da 

culpa do pecado.  

É um ato de Deus realizado uma 

única vez e que está no passado. E 

através desse ato Deus nos 

declara justos e portanto, a culpa 

do pecado já não existe. 



JUSTIFICAÇÃO 

“COM ESTA DOUTRINA A 

IGREJA FICA DE PÉ, SEM ELA A 

IGREJA CAI”! (Martinho Lutero) 



 Não é um processo é um ATO, 

ÚNICO E IRREPETÍVEL.  

 

 Não é o que Deus faz em nós, 

mas o que Deus faz por nós. Ela 

não acontece no coração do 

crente e sim no tribunal de Deus.  

A NATUREZA DA JUSTIFICAÇÃO 



 É uma DECLARAÇÃO JUDICIAL 

DE DEUS, que ocorre no 

TRIBUNAL DE DEUS, informando 

que todo aquele que crê no 

SENHOR JESUS CRISTO não 

tem mais culpa sobre si.  

 

A NATUREZA DA JUSTIFICAÇÃO 



 O seu (o meu) pecado foi colocado 

na conta de Cristo e a JUSTIÇA 

DE CRISTO foi colocada na sua 

(minha) conta; portanto, o crente é 

INCULPÁVEL perante o tribunal de 

Deus.  

A NATUREZA DA JUSTIFICAÇÃO 



 Na JUSTIFICAÇÃO não há 

GRAU, isto é: o crente mais fraco 

está tão justificado quanto o mais 

piedoso.  

 

 Deus justifica o injusto! 

 

 

 

A NATUREZA DA JUSTIFICAÇÃO 



A CAUSA está na EFICÁCIA DA 

MORTE expiatória e vicária 

(SUBSTITUTO LEGAL) do Senhor 

Jesus Cristo.  

 

 

 

A CAUSA MERITÓRIA DA 
JUSTIFICAÇÃO 



Portanto, quem está em  Cristo está 

quite com a Lei de Deus e com a 

Justiça de Deus. Agora não pesa 

mais nenhuma condenação para os 

que estão em Cristo. 

 

A CAUSA MERITÓRIA DA 
JUSTIFICAÇÃO 



A CAUSA INSTRUMENTAL DA 
JUSTIFICAÇÃO 

A causa instrumental da justificação 

é a FÉ. 

 

 



Não somos justificados POR CAUSA 

da NOSSA fé, mas sim MEDIANTE A 

FÉ que Deus mesmo imputa no 

crente.  

Pela FÉ nos apropriamos da obra 

expiatória de Cristo Jesus na cruz do 

Calvário. 

A CAUSA INSTRUMENTAL DA 
JUSTIFICAÇÃO 



“Quem intentará acusação contra os 

eleitos de Deus? É Deus quem os 

justifica. Quem os condenará? É Cristo 

Jesus quem morreu ou, antes, quem 

ressuscitou, o qual está à direita de 

Deus e também intercede por nós.”  

(Romanos 8.33-34) 

CONCLUSÃO 


