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Capítulo 11 – DA JUSTIFICAÇÃO
17/05/2017 



SPROUL: A controvérsia sobre a doutrina da justificação no século XVI 
foi, certamente, a mais volátil e causadora de divisões da história da 

Igreja. (Pág. 28, 1ª edição)





SPROUL (Pág. 28, 1ª edição): 

Será que somos justificados por um processo
pelo qual nós nos tornamos realmente justos 

ou somos justificados por uma ação declarativa 
pela qual somos enquadrados ou considerados
justos por Deus? Somos declarados justos ou 

feitos justos pela justificação?

Católicos x Protestantes



A doutrina da justificação foi o grande princípio material da
Reforma. Com respeito à natureza da justificação, os
Reformadores corrigiram o erro de confundir a justificação
com a santificação, salientando o seu caráter legal e
descrevendo-a como um ato da livre graça de Deus pelo
qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos
aos Seus olhos, mas não nos muda interiormente.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 509



CFW11§1. Os que Deus chama eficazmente, também
livremente justifica (Rm 8.30; Rm 3.24, 27,28). Essa justificação
não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar
os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como
justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles
operada ou por eles feita, porém somente em consideração da
obra de Cristo; não lhes imputando como justiça a própria fé, o
ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas
lhes imputando a obediência e a satisfação de Cristo (Rm 4.5-8;
2Co 5.19,21; Tt 3.5-7; Ef 1.7; Jr 23.6; Rm 3.22,24,25,27,28; 1Co
1.30-31; Rm 5.17-19), quando eles O recebem e se firmam Nele
pela fé, fé esta que não possuem não como oriunda de si
mesmos, mas, como dom de Deus (Jo 1.12, Jo 6.44,45; At
10.43,44; Fp 1.20; Fp 3.9; Ef 2.8; At 13.38-39).



CFW11§1. Os que Deus chama eficazmente, também
livremente justifica (Rm 8.30; Rm 3.24, 27,28). Essa justificação
não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os
seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como
justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles
operada ou por eles feita, porém somente em consideração da
obra de Cristo; não lhes imputando como justiça a própria fé, o
ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas
lhes imputando a obediência e a satisfação de Cristo (Rm 4.5-8;
2Co 5.19,21; Tt 3.5-7; Ef 1.7; Jr 23.6; Rm 3.22,24,25,27,28; 1Co
1.30-31; Rm 5.17-19), quando eles O recebem e se firmam Nele
pela fé, fé esta que não possuem não como oriunda de si
mesmos, mas, como dom de Deus (Jo 1.12, Jo 6.44,45; At
10.43,44; Fp 1.20; Fp 3.9; Ef 2.8; At 13.38-39).



CHARLES HODGE:

“Deus não declara que o ímpio é
santo; ele declara que, não obstante
a sua pecaminosidade e indignidade
pessoal, ele é aceito como justo com
base no que Cristo fez por ele”

(Teologia Sistemática, pág. 1115)



CFW11§1. Os que Deus chama eficazmente, também
livremente justifica (Rm 8.30; Rm 3.24, 27,28). Essa justificação
não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os
seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como
justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles
operada ou por eles feita, porém somente em consideração da
obra de Cristo; não lhes imputando como justiça a própria fé, o
ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas
lhes imputando a obediência e a satisfação de Cristo (Rm 4.5-8;
2Co 5.19,21; Tt 3.5-7; Ef 1.7; Jr 23.6; Rm 3.22,24,25,27,28; 1Co
1.30-31; Rm 5.17-19), quando eles O recebem e se firmam Nele
pela fé, fé esta que não possuem não como oriunda de si
mesmos, mas, como dom de Deus (Jo 1.12, Jo 6.44,45; At
10.43,44; Fp 1.20; Fp 3.9; Ef 2.8; At 13.38-39).



Sproul:

“A visão reformada da justificação
forense se fundamenta no
princípio de que, pela imputação
da justiça de Cristo, o pecador é
agora feito formalmente, mas
não materialmente, justo aos
olhos de Deus”.



VIRE A MOEDA PARA PERCEBER O PROBLEMA:
SPROUL (pág. 36)

“A expiação compreende a atribuição judicial de nossos 
pecados a Cristo. Se nossos pecados fossem infundidos

nele em lugar de imputados, ele se tornaria 
inerentemente mau e incapaz, portanto, de oferecer 

expiação por si mesmo, muito menos por nós”



O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563: CONTRA-REFORMA



JUSTIÇA INFUNDIDA X JUSTIÇA IMPUTADA

(Trento, Seção VI, Cân. 11). Se alguém disser que os homens são
justificados ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só pela
remissão dos pecados, excluídas a graça e a caridade que o Espírito
Santo infunde em seus corações e neles inerem; ou também que a
graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus —
seja excomungado [cfr. n° 799 e 809]



...Justificar outra coisa não é senão absolver de culpa
aquele que era considerado culpado, como se sua
inocência fosse provada. E assim, quando Deus nos justifica
pela intercessão de Cristo, ele nos absolve não pela prova
de justiça pessoal, mas pela imputação de justiça, de sorte
que somos tidos por justos em Cristo, nós que
inerentemente não o somos.

Institutas de Calvino – Livro III p. 199



Justificação e Santificação “AO MESMO TEMPO”

Trento (Seção VI, cap.7) A esta disposição ou preparação se segue a própria
justificação. Ela é não somente a remissão dos pecados [cân. 11], mas ao
mesmo tempo a santificação e renovação do homem interior pela voluntária
recepção da graça e dos dons. Por este meio, o homem de injusto se torna
justo e de inimigo, amigo, de modo a ser herdeiro da vida eterna segundo a
esperança (Tit 3, 7).

PURGATÓRIO: resta algo a pagar

(Trento, Seção VI, Cânone 30). Se alguém disser que a todo pecador penitente, que
recebeu a graça da justificação, é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a
obrigação à pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar,
seja neste mundo ou no outro, no purgatório, antes que lhe possam ser abertas as
portas para o reino dos céus — seja excomungado [cfr. n° 807].

http://www.montfort.org.br/old/documentos/trento.html#sessao6



PENITÊNCIA: para recuperar a justificação perdida

(Trento, Seção VI, Cap. 14) Aqueles que pelo pecado perderam a graça da
justificação, que haviam recebido, poderão novamente ser justificados [cân. 29] se,
excitados por Deus, procurarem recuperar a graça perdida por meio do
sacramento da Penitência, em virtude do merecimento de Cristo. Este modo de
justificação é a reparação do que caiu, sendo com muito acerto denominada pelos
Santos Padres de "segunda tábua depois do naufrágio da graça perdida". Pois, para
os que depois do Batismo caem em pecados, instituiu Jesus Cristo o sacramento da
Penitência com as palavras Recebei o Espírito Santo; àqueles a quem perdoardes
os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão
retidos (Jo 20, 22-23).



DESVIO PROBLEMA

Justiça pelas obras Abandona o SOLA FIDE
Ênfase nas obras de justiça como necessárias à salvação
Mistura justificação e santificação
Erro dos gálatas e dos romanistas
Combatido por Lutero e defendido no Concílio de Trento



JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Ato único – não repetido Processo – constante 

Não existe “mais justificado” Existe “mais santo”

ESTADO JUDICIAL do homem ESTADO ESPIRITUAL do homem

Fora do pecador Dentro do pecador

Remove a CULPA do pecado Remove a CORRUPÇÃO do pecado

RESTAURA direitos filiais (herança eterna) RENOVA (conforme a imagem de Deus)

COMPLETA nesta existência INCOMPLETA nesta existência

DEUS O PAI declara justo DEUS O ESPÍRITO santifica



LUTERO:
Simul justus et peccator

JUSTO 
(justificação)

PECADOR
(santificação)



ocatequista.com.br





Romanos 4.6 E é assim também que Davi declara
ser bem-aventurado o homem a quem Deus
atribui justiça, independentemente de obras:7
Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são
perdoadas, e cujos pecados são cobertos; 8 bem-
aventurado o homem a quem o Senhor jamais
imputará pecado.



E com relação ao meio da justificação, eles [os
reformadores] davam ênfase ao fato de que o homem é
justificado gratuitamente pela fé que recebe a Cristo e nele
descansa unicamente para a salvação. Além disso, eles [os
reformadores] rejeitaram a doutrina de uma justificação
progressiva, e afirmavam que ela é instantânea e
completa, e não depende para a sua consumação de mais
nenhuma satisfação pelo pecado.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 509



CFW11§1. Os que Deus chama eficazmente, também
livremente justifica (Rm 8.30; Rm 3.24, 27,28). Essa justificação
não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os
seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como
justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles
operada ou por eles feita, porém somente em consideração da
obra de Cristo; não lhes imputando como justiça a própria fé, o
ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas
lhes imputando a obediência e a satisfação de Cristo (Rm 4.5-8;
2Co 5.19,21; Tt 3.5-7; Ef 1.7; Jr 23.6; Rm 3.22,24,25,27,28; 1Co
1.30-31; Rm 5.17-19), quando eles O recebem e se firmam Nele
pela fé, fé esta que não possuem não como oriunda de si
mesmos, mas, como dom de Deus (Jo 1.12, Jo 6.44,45; At
10.43,44; Fp 1.20; Fp 3.9; Ef 2.8; At 13.38-39).



Beeke (pág. 50 - 51):
“Poucas coisas são mais 

necessárias para um 
entendimento correto do Novo 

Testamento” – escreveu J. 
Greshnam Machen – “do que um 

conhecimento preciso das 
preposições comuns”



Rm 3.28 – PELA FÉ (dativo pistei):
necessidade e importância

Rm 5.1 – MEDIANTE A FÉ (ek pisteos) 
Instrumento (para recepção e apropriação da justiça de Cristo)

Ef 2.8 – MEDIANTE A FÉ (dia pisteos)
Ocasião da justificação – “com base em”

A fé não é um agente (causa eficaz ) da justificação, e sim um 
instrumento (um meio) para a justificação.



CFW11§2. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo
e em Sua justiça, é o único instrumento de justificação (Jo 1.12;
Jo 3.16, 18, 36; Rm 3.28; Rm 5.1); ela, contudo, não está sozinha
na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas
as demais graças salvíficas; não é uma fé morta, mas uma fé que
age através do amor (Tg 2.17,22,26; Gl 5.6).



“Indubitavelmente, a fórmula de Armínio que na
Justificação "a fé é imputada por justiça" é infeliz, mas
ele a explicou de maneira adequada, de forma a
dissipar quaisquer dúvidas ou preocupações. Ele não
quis dizer que a fé em si mesma é justiça ou que Deus a
considera como tal. Nem ele quis dizer que a fé é a
causa meritória da justificação. Antes, como ele deixou
extremamente claro, a retidão da justificação é
forense; é a obediência de Cristo imputada na conta do
pecador em virtude da fé, que é, em si mesma, um
dom gracioso de Deus. Tudo que um pecador precisa
fazer é recebê-la ao não resistir à graça preveniente”
Página 270.



CFW11§2. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo
e em Sua justiça, é o único instrumento de justificação (Jo 1.12;
Jo 3.16, 18, 36; Rm 3.28; Rm 5.1); ela, contudo, não está
sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada
de todas as demais graças salvíficas; não é uma fé morta, mas
uma fé que age através do amor (Tg 2.17,22,26; Gl 5.6).



DESVIO PROBLEMA

Antinomianismo Exagera no SOLA FIDE
Ênfase no ato declarativo da justificação
Isola a justificação da santificação
Desprezo pelos efeitos morais da justificação
O justificado não precisa se santificar (facultativo)
“Salvador mas não Senhor”



“Verificais que uma pessoa é 
justificada por obras e não por fé 

somente”

(Tiago 2.24)





CFW11§3. Cristo, por meio de Sua obediência e morte, pagou
plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e,
em favor deles (Rm 5.8-10,18-19; 1Co 15.3; 2 Co 5.21; 1Pe 2.24;
1Pe 3.18; Hb 10.10,14; Is 53), fez à justiça de Seu Pai uma
satisfação própria, real e plena (Mt 3.17; 2Tm 2.5, 6). Contudo,
como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles (Hb 10.10, 14, Rm
8.32; Jo 3.16) e como a obediência e a satisfação Dele foram
aceitas em lugar deles (2Co 5.21; Is 53.6), ambas livremente e
não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles
provém unicamente da livre graça (Ef 5.2, Rm 3.24; Rm 6.23; Ef
1.7; Ef 2.6-9), a fim de que tanto a perfeita justiça como a
abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos
pecadores (Rm 3.26; Ef 2.7).



O perdão concedido na justificação aplica-se a todos os pecados,
passados, presentes e futuros, e, desse modo, envolve a remoção
de toda culpa e de toda penalidade. Isto decorre do fato de que a
justificação não admite repetição, e de passagens como Rm 5.21; 8.1,
32-34; Hb 10.14; Sl 103.12; Is 44.22, que nos asseguram que ninguém
pode lançar nada na conta do homem justificado, que, isento da
condenação, é constituído da vida eterna.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 511



CFW11§3. Cristo, por meio de Sua obediência e morte, pagou
plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e,
em favor deles (Rm 5.8-10,18-19; 1Co 15.3; 2 Co 5.21; 1Pe 2.24;
1Pe 3.18; Hb 10.10,14; Is 53), fez à justiça de Seu Pai uma
satisfação própria, real e plena (Mt 3.17; 2Tm 2.5, 6). Contudo,
como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles (Hb 10.10, 14, Rm
8.32; Jo 3.16) e como a obediência e a satisfação Dele foram
aceitas em lugar deles (2Co 5.21; Is 53.6), ambas livremente e
não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles
provém unicamente da livre graça (Ef 5.2, Rm 3.24; Rm 6.23; Ef
1.7; Ef 2.6-9), a fim de que tanto a perfeita justiça como a
abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos
pecadores (Rm 3.26; Ef 2.7).



O pecador é declarado justo em vista do fato de que a
justiça de Cristo lhe é imputada. Nesta transação Deus
comparece, não como um Soberano absoluto que
simplesmente põe de lado a lei, mas como um Juiz justo,
que reconhece os méritos infinitos de Cristo como uma
base suficiente para a justificação, e como um Pai
misericordioso, que perdoa e aceita graciosamente o
pecador. Esta justificação ativa antecede logicamente à fé e
a justificação passiva. Cremos no perdão dos pecados.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 514



CFW11§3. Cristo, por meio de Sua obediência e morte, pagou
plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e,
em favor deles (Rm 5.8-10,18-19; 1Co 15.3; 2 Co 5.21; 1Pe 2.24;
1Pe 3.18; Hb 10.10,14; Is 53), fez à justiça de Seu Pai uma
satisfação própria, real e plena (Mt 3.17; 2Tm 2.5, 6). Contudo,
como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles (Hb 10.10, 14, Rm
8.32; Jo 3.16) e como a obediência e a satisfação Dele foram
aceitas em lugar deles (2Co 5.21; Is 53.6), ambas livremente e
não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles
provém unicamente da livre graça (Ef 5.2, Rm 3.24; Rm 6.23; Ef
1.7; Ef 2.6-9), a fim de que tanto a perfeita justiça como a
abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos
pecadores (Rm 3.26; Ef 2.7).



A Escritura, porém, quando fala da justiça proveniente da fé,
nos conduz a algo muito diferente, isto é, que voltados da
contemplação de nossas obras olhemos somente para a
misericórdia de Deus e a perfeição de Cristo. Com efeito, a
Escritura ensina esta ordem da justificação: primeiramente, que
Deus se digna abraçar o homem pecador por sua mera e
graciosa bondade, não considerando nele nada por quê seja
movido à misericórdia, exceto sua miséria, a quem, na verdade,
vê inteiramente desnudo e vazio de boas obras, buscando ele
em si mesmo a causa pela qual lhe deva ser benévolo; então,
ele se deixa tocar pelo senso de sua bondade para com o
próprio pecador, para que, não confiando nas próprias obras,
lance à sua misericórdia toda a soma de sua salvação.

Institutas de Calvino – Livro III p. 215



CFW11§4. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar
todos os eleitos (Gl 3.8; 1Pe 1.2,19,20; Rm 8.30); e Cristo, no
cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e
ressuscitou para a justificação deles (Gl 4.4; 1Tm 2.6; Rm 4.25;
1Pe 1.21; Cl 1.21-22); contudo, eles não são justificados até que
o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplique, de fato, os
méritos de Cristo (Jo 3.5,18,36; Gl 2.16; Tt 3.4-7).



TERMO SIGNIFICADO NOSSO DISTINTIVO CFW REFERÊNCIA EFEITO

DEPRAVAÇÃO Queda, corrupção Total (não “absoluta”); 
Incapacidade de crer

Cap. VI – Queda
Cap. IX – Livre-arbítrio

Jo 6.44, 65
1 Co 2.14

HUMILDADE

ELEIÇÃO Escolha divina
Decreto

Incondicional, soberana, não 
baseada em presciência

Cap. III - Dos Decretos 
Eternos 

Rm 9. 11 – 18 
2 Tm 1.9

SUBMISSÃO

SUBSTITUIÇÃO Cristo assumiu nossa natureza e condenação; 
tomou nosso lugar, se fez homem

Verdadeiro Deus,  
verdadeiro homem (≠TJ)

Cap. VIII – De Cristo, o 
Mediador (§IV)

Is 53 GRATIDÃO

EXPIAÇÃO Sofrimento compensatório de culpa
Pagar a pena, “cobrir” (mas não “encobrir”)

Limitada, apenas pelos eleitos Cap. XI – Da Justificação
(§IV)

Ef 5.25; Jo 6.39, 
10.27

ALÍVIO

PROPICIAÇÃO Interromper hostilidade (tornar propício) De uma vez por todas!
(contra a missa romana)

Cap. XXIX – Da Ceia do 
Senhor (§II)

Hb 2.17;
Rm 3.25

SEGURANÇA

REDENÇÃO Comprar de volta, pagar o resgate, redimir Cristo pagou tudo; não posso
completar esse pagamento

Cap. VIII – De Cristo, o 
Mediador (§VI)

Rm 3.24,
Ef 1.7

DESCANSO

RECONCILIAÇÃO Apaziguar oponentes Garantida, não possibilitada Cap. VIII – De Cristo, o 
Mediador (§V)

Rm 5.10 PAZ

MEDIAÇÃO Estar no meio entre duas partes; fazer a 
ponte de aproximação entre elas

Só Cristo como Mediador 
(ø santos, Maria, Igreja)

Cap. VIII – De Cristo, o 
Mediador

Is 42.6, 49.8;
1 Tm 2.5

CONFIANÇA

VOCAÇÃO Chamado Eficaz, a graça é irresistível para 
os eleitos regenerados

Cap. X – Da Vocação 
Eficaz

Rm 8.30; 
Ez 6.26

EVANGELISMO

REGENERAÇÃO Gerar de novo; dar vida ao morto; 
“nascer de novo” – mudança interna

Ato divino (Ele vos deu vida);  
logicamente anterior à fé

Cap. XIII – Da Santificação 
(§I)

Jo 3. 1 – 15 DEPENDÊNCIA

CONVERSÃO Mudança externa de atitude Regeneração = concepção; 
conversão = dar à luz

Cap. CXV – Do arrepen-
dimento para a vida (§II)

1 Ts 1.9;
1 Pe 2.25

BUSCA

JUSTIFICAÇÃO Ato pelo qual Deus DECLARA justo o pecador, 
IMPUTANDO a ele a justiça de Cristo

Somente pela fé (como 
instrumento, e não causa)

Cap. XI – Da Justificação Rm 5.1;
Gl 3.24

ESPERANÇA

ADOÇÃO Receber como filho Bênção culminante para a qual a 
justificação abre caminho

Cap. XII – Da Adoção Gl 4.4 – 7;
Ef 1.5 

PRIVILÉGIO!

SANTIFICAÇÃO Cap. V – Da Providência; 
Cap. XIII – Da Santificação

GLORIFICAÇÃO Cap. XVII – Perseverança
Cap. XVIII - Certeza



CFW11§5. Deus continua a perdoar os pecados dos que são
justificados (Mt 6.12; 1Jo 1.7-9; 1Jo 2.1-2). Embora eles nunca
poderão cair do estado de justificação (Lc 22.32; Jo 10.28; Hb
10.14; Fp 1.6; 1Jo 2.19), poderão, contudo, por seus pecados,
incorrer no paternal desagrado de Deus, e ficar privados da luz
de Sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados,
peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento (Sl
89.31-33; Sl 32.5; Mt 26.75; Sl 51.7-12; 1Co 11.30-32).



Todos precisam saber que, em Cristo, são aceitos por Deus.
Deus vê nos seus eleitos a justiça de Cristo. Eles, por causa
disso, não possuem qualquer dívida, e ainda por cima,
possuem uma inesgotável linha de crédito diante de Deus.
Porém, é verdade que continuam pecando, pois a sua
natureza pecaminosa ainda não foi erradicada; entretanto,
já podem realizar boas obras, pois em Cristo possuem uma
nova natureza. Não há risco de que abusem dessa graça e
vivam no pecado, pois se fizessem isso, estariam
demonstrando claramente que jamais conheceram
verdadeiramente a graça de Deus.

Razão da Esperança – Leandro Lima  p. 382 



CFW11§6. A justificação dos crentes sob o Antigo
Testamento era, em todos esses aspectos, uma e a mesma
justificação dos crentes sob o Novo Testamento (Hb 11.13; Jo
8.56; Gl 3.6-9, 13-14; At 15.11; Rm 3.30; Rm 4.22-24).






