
                                JUSTIFICAÇÃO, O PORTÃO À ETERNIDADE 
                                                   (Romanos 5:1-5) 
 
 
A palavra justificação pela fé é o ato pelo qual o pecador é liberto da penalidade do pecado e é 
aceito por Deus como justo ou digno de ser salvo  
(dicionário Webster). 
 
No ato da justificação nós somos libertos e considerados por Deus como justos. A chave da 
nossa liberdade em Cristo é fé. Fé e não por nossas ações de caridade. É pela fé que o pecador 
é justificado diante de Deus para ser digno da salvação. A substancia da fé é YAHSHUA tomando 
o nosso castigo e morrendo por nós. É só por Ele que teremos acesso à graça de Deus, a qual 
nos dar esperança. A substancia da esperança é o amor de Deus derramado nos nossos 
corações pelo Espirito Santo. 
 
Justificação não é completa sem a santificação. As provações que nos vem tomam o nome de 
santificação. Elas quebram o orgulho da alma e a submete a imagem de YAHSHUA; ela constrói  
caráter, um caráter testado, que é o padrão individual do comportamento ou da personalidade; 
o caráter testado é sem dúvida uma luz brilhando nas trevas do mundo, defenindo a verdade, e 
separando o verdadeiro crente, nascido de novo daqueles que pretendem ser. 
 
A palavra caráter é uma palavra ampla  circundando e definindo o comportamento santificado; 
ela é a reflexão do trabalho do Espirito Santo na vida; o caráter testado brilha nele a esperança; 
a esperança é a substancia da certeza da nossa posição com Cristo na promessa da nossa 
salvação. 
 
Há na justificação a reconciliação; reconciliação entre Deus e o homem. A posição do homem 
na  reconciliação com Deus  é do arrependimento, coração quebrantado e submisso a 
obediência com o desejo de servi-Lo. Na justificação de Deus do homem há  (1) a expiação (2) 
perdão (3) justificação (4) libertação (5) santificação ( 6) glorificação. Na Sua reconciliação Deus 
nos chama para si, a fim de sermos santificados e santos como Ele é santo.  
 
O caminho da justificação é através de dores; não há outro caminho que nos leve ao céu, como 
diz o ditado, Todo o caminho leva a Roma.  A justificação é o meio pelo qual alcançamos o céu, 
porque é por ela que temos acesso a graça de Deus, pela qual somos posicionados com Cristo 
pela fé. O presente da fé multiplica-se em vários outros presentes maravilhosos:  esperança, 
que circunda a mente com gozo, no amor que nos abraça com a salvação e nos liberta do 
castigo eterno; a paz que protege a mente, a emoção, e a vontade com calma e a certeza da 
presença de Deus em nós,  irradiando  o sentimento da perfeita paz, mesmo nos sofrimentos, 
porque  sofrimentos produzem em nós paciência e perseverança, de acordo com as palavras de 
Paulo aos Romanos 5:1-5. 
 
A certeza da nossa salvação é confirmada no fato que quando inimigos fomos reconciliados a 
Deus pela morte do Seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida 



(vs.10). Justificação declara estarmos estabelecidos na posição com Deus;  ela declara 
habitarmos no Seu Filho, sem condenação, livres da lei do pecado e da sua consequência 
eterna. 
 
Nossa justificação pesou muito em YAHSHUA quando Ele tomou nossas iniquidades e culpa 
sobre Si. Ninguém é capaz de conceber o entendimento dos Seus sofrimentos para nos 
justificar; ninguém sofreria tamanha dor que Ele sofreu para nossa justificação. Sabemos que a 
justificação uniu o homem a Deus e o libertou das garras de Satanás. Se pudéssemos apossar o 
verdadeiro significado da ação de Deus em nosso favor, O  apreciaríamos mais através do nosso 
amor e obediência. Através da justificação a graça de Deus nos alcançou e nos abençoou 
mesmo sem nosso merecimento. A  graça de Deus penetra a alma com o conhecimento 
espiritual do Seu amor incondicional, através do relacionamento com Ele. Justificados, já não 
mais nos encontramos sob condenação; justificados somos livres do poder e acusação do 
inimigo e da culpa dos nossos pecados, sem exceção de tamanho. Se Deus é por nós quem será 
contra nós? Quem traria acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus Quem os justifica 
(Romanos 8:31-33)?  Qual é sua posição com Deus, justificado ou condenado? 
 
REFLITA NISTO! 


