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resumo: Os adventistas do sétimo 
dia são às vezes acusados de oficial-
mente defenderem uma posição mais 
católica que protestante a respeito 
da doutrina da justificação pela fé. 
Em resposta a essa alegação, o au-
tor sistematiza em “doze realidades” 
o ensino bíblico sobre a justificação, 
comparando-as com a compreensão 
adventista. As três primeiras reali-
dades são denominadas precedentes 
(determinam a necessidade da justi-
ficação), as cinco seguintes causati-
vas (os atos de Deus que produzem a 
justificação) e as quatro últimas con-
sequentes (os resultados da justifica-
ção). O autor conclui que a posição 
adventista está em harmonia com a 
mantida pelos protestantes e – o que 
é mais relevante – em plena harmo-
nia com as Escrituras.

abstract: Seventh-day Adventists 
are sometimes accused of officially 
sustain a more Catholic than Prot-
estant position about the doctrine of 
justification by faith. In response to 
such allegation, the author system-
atizes in “twelve realities” the biblical 
teaching about justification, compar-
ing them with Adventist understand-
ing. The first three realities are named 

precedent (which determines the ne-
cessity of justification), the follow-
ing five causative (God’s acts which 
produces justification), and the last 
four consequent (the results of justi-
fication). The author concludes that 
Adventist position is in harmony with 
that maintained by Protestants, and – 
what is more significant – in full har-
mony with Scriptures.

introDução1

A famosa Assembleia de Minne-
apolis, ocorrida entre 10 de outubro 
e 4 de novembro de 1888, é conside-
rada o “maior ponto decisivo da his-
tória da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia”,2 um autêntico “divisor de águas 
na história de nosso movimento”.3 
Isso porque o assunto da justificação 
pela fé, face à necessidade de uma 
posição mais definida a respeito, foi 
estudado, analisado, discutido, e até 
polemizado, pelos quase 90 delega-
dos4 ali reunidos perante um grande 
número de assistentes. Felizmente, 
uma compreensão equilibrada sobre 
a justificação pela fé veio a se tornar 
a posição oficial da Igreja como um 
todo, apesar da resistência de alguns5 
dentre antigos líderes.6
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Esse sentido identificativo da As-
sembleia é correto por duas razões: an-
tes de tudo, porque a justificação pela 
fé é uma doutrina evangélica básica e 
crucial, pois a fé cristã será salvífica 
na medida em que faz dela o cerne de 
sua mensagem. Para Martinho Lute-
ro, a justificação pela fé é “a doutrina 
cardinal do cristianismo”.7 Ele disse: 

Se [ela]... for perdida, então estará tam-
bém perdida e extinta a doutrina da 
verdade, vida e salvação. Se ela flores-
cer, todas as coisas boas florescerão; a 
religião, o verdadeiro serviço a Deus, a 
glória deste, o correto conhecimento de 
todas as coisas que são necessárias para 
um cristão conhecer.8 

Isso simplesmente significa que a 
Igreja, possuindo todas as demais ver-
dades amorosamente reveladas por 
Deus, estaria desprovida de tudo, não 
retivesse ela essa preciosa doutrina. 
Mas graças a Deus, o coração das Es-
crituras, a mensagem de Cristo como 
nossa justiça, tornou-se também “o 
coração do adventismo”.9

Em segundo lugar, porque a re-
ferida Assembleia “marcou uma 
ênfase renovada numa mensagem 
centrada em Jesus Cristo”.10 Natu-
ralmente, sem essa renovada ênfase 
no cristocentrismo da mensagem a 
ser proclamada, jamais a Igreja iria 
consumar a missão mundial legada a 
ela pelo Senhor.11

nem “um Dentre cem”

 A questão que se nos impõe 
neste momento é: entendemos o que é 
justificação pela fé? Vivê-la em nossa 
experiência pessoal é, evidentemente, 

muito mais importante; mas uma coi-
sa depende da outra.12 Como a vive-
remos se não a entendemos? Ellen G. 
White afirmou em 1889: “Não existe 
um dentre cem, que compreenda por 
si mesmo a verdade bíblica sobre este 
assunto, tão necessária ao nosso bem-
estar presente e eterno”.13 Seria dife-
rente hoje, 119 anos depois? Difícil 
dizer. Seja como for, persiste o fato 
de que é crucial um correto entendi-
mento e vivência desse tema.

 Ainda mais relevante é per-
guntar: em especial com o ocorrido 
em 1888, obteve a Igreja um correto 
entendimento do que é justificação 
pela fé? É, o conceito que ela sus-
tenta sobre tão magno assunto, pre-
cisamente o conceito bíblico? Seria 
possível afirmar que sim, principal-
mente através de afirmações de Ellen 
G. White a respeito?

Essas questões são pertinentes 
em vista do fato de que somos às ve-
zes acusados de não adotarmos um 
conceito apropriado da justificação 
pela fé. Geoffrey Paxton, por exem-
plo, em sua obra The Shaking of the 
Adventism,14 defende esse ponto de 
vista. Avaliando a história adventista 
à luz de nossas afirmações de 1844 a 
1970, ele chega à conclusão de que 
falhamos significativamente em se-
guir fielmente a pregação dos refor-
madores protestantes. Ele afirma que 
somos muito mais católicos, em nos-
sas colocações, que evangélicos.

Diante das questões acima formu-
ladas, talvez o mais prudente seria ob-
servarmos se somos, em nossa posição, 
condizentes com a Bíblia, ou com o 
evangelho, e não com evangélicos ou 
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católicos. Afinal, é a Bíblia o critério 
final para se estabelecer quão verdadei-
ra ou falsa é qualquer posição, e não o 
que pensa este ou aquele grupo.15

É, portanto, imperativo que ave-
riguemos o que a Bíblia diz sobre 
justificação pela fé, e confrontemos 
as conclusões, consubstanciadas por 
declarações de autores evangélicos, 
com aquilo que a serva do Senhor 
afirmou sobre o assunto, particular-
mente após 1888.

justificação = Desculpa para o 
pecaDo?

Qualquer tratamento apropriado 
do presente tema deve começar com 
um reconhecimento de que justifica-
ção pela fé não é justificativa pela fé, 
como se ao pecado poder-se-ia atribuir 
qualquer razão de ser. A primeira ação 
é exclusivamente divina em favor do 
pecador; a segunda é exclusivamente 
humana em favor do pecado. A mes-
ma Ellen G. White que disse “perdão 
e justificação são uma e a mesma 
coisa”,16 jamais poderia dizer que jus-
tificar o pecador é desculpar seu erro. 
Muito ao contrário, ela afirma: “Não 
há desculpa para o pecado”.17

Ela também afirmou: “Justificação 
é o oposto de condenação... [Deus] 
perdoa transgressões e pecados por 
amor de Jesus, que se tornou a pro-
piciação pelos nossos pecados”.18 Em 
outras palavras, através da justifica-
ção pela fé, Deus demonstra que não 
existem atenuantes para o pecado; ele 
é algo tão sério e fatal, que, para dele 
sermos libertos, precisou o Filho de 
Deus arrostar, como nosso substituto, 
suas funestas consequências. 

Deus justifica o pecador, não o pe-
cado.19 Alegar uma razão para este é 
defendê-lo. 

O pecado é um intruso, por cuja pre-
sença nenhuma razão se pode dar. É 
misterioso, inexplicável; desculpá-lo 
corresponde a defendê-lo. Se para ele se 
pudesse encontrar desculpa, ou mostrar-
se causa para a sua existência, deixaria 
de ser pecado.20 

Por conseguinte, quem alega qual-
quer razão para pecar não conta com o 
favor divino.21

Doze realiDaDes

Em seus diferentes aspectos, o con-
ceito bíblico da justificação pela fé é 
amplo, e uma abordagem mais exaus-
tiva tomaria tempo e espaço além do 
requerido pelo presente artigo.

Considera-se que um breve, porém 
satisfatório, estudo do tema envolve 
uma apreciação de doze realidades 
vinculadas a ele, e que ressaltam as vá-
rias implicações do mesmo para a situ-
ação espiritual do ser humano, pecador 
e necessitado de salvação. As três pri-
meiras podem ser consideradas prece-
dentes, as cinco seguintes causativas, 
e as quatro últimas consequentes.

realiDaDes preceDentes

As três primeiras realidades que 
tem a ver com justificação pela fé são 
preliminares a esta, ao tempo em que 
determinam a necessidade desta.

Realidade 1: Todos pecaram. 
“Pois todos pecaram e carecem da 
glória de Deus” (Rm 3:23). Esse tris-
te fato estabelece que a justificação 
pela fé é o único meio de salvação, 
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sem exceção, para todos os seres hu-
manos. A conjunção “pois” (gr. gár), 
que introduz a fórmula, indica que 
essa breve afirmação é uma inferência 
natural daquilo que tem sido decla-
rado antes. Nessa acepção, o sentido 
do termo é, segundo Aurélio, “visto 
que, porque, porquanto, pois que.” 
Para Dana e Mantey, gár “é mais fre-
quentemente usado no sentido ilativo 
[sentido dedutivo ou de inferência] 
introduzindo uma razão”.22

E o que é que o apóstolo declara 
previamente?

Bem, Paulo acabara de dizer que 
“não há distinção” (v. 22) entre ju-
deus e gentios (que ele chama de gre-
gos), os dois grupos que incorporam o 
todo da humanidade em sua teologia 
em Romanos. A situação dos pagãos é 
abordada em 1:18-32 enquanto a dos 
judeus aparece em seguida (2:1-3:8). 
Então o apóstolo se apressa em des-
tacar que, em meio ao caos espiritual 
do mundo (“todos, tanto judeus como 
gregos, estão debaixo do pecado” [v. 
9], e, portanto, “todo o mundo” é cul-
pado “perante Deus” [v. 19]), Este, 
em virtude de todos terem pecado, 
manifestou Sua justiça salvífica, da 
qual nos apoderamos “mediante a 
fé em Jesus Cristo” (v. 22). Falando 
de outro modo, a justificação pela fé 
é a solução provida por Deus frente 
ao grave impasse da universalidade 
do pecado. Como afirma Nygren, “o 
que o homem faz torna-o um pecador 
diante de Deus; mas, por aquilo que 
recebe de Deus, ele é justo”.23

Paulo diz que, por terem pecado, 
os homens “carecem”, isto é, estão 
destituídos, têm falta. Aponta para 

uma situação e não para uma ação. 
Mas a situação se origina da falta da 
ação correta, ou da presença de uma 
ação imprópria (como a primeira parte 
do pensamento de Nygren acima de-
monstra). O verbo grego é husteréō,24 
não ter alcançado, estar aquém, estar 
atrás, não conseguir, falhar em atin-
gir, ter falta de alguma coisa por não 
consegui-la; esses vários sentidos de 
um único verbo combinam com a 
ideia de outro verbo, hamartánō, er-
rar o alvo, pecar.

Qual o sentido de “glória” em Ro-
manos 3:23? 

Não sinônimo de graça, no senti-
do que somos pecadores e necessita-
mos da graça; caso contrário o verbo 
seria krézō, precisar, carecer,25 e não 
husteréō. Existem quatro hipóteses:

(1) Os homens falharam em render 
glória a Deus. Isso Paulo demonstrou 
ter sido o caso tanto de gentios como 
de judeus (1:21; 2:23, 24).

(2) Fracasso em receber a glória, 
ou aprovação, da parte de Deus (ver 
Jo 5:44; cf. Rm 2:7, 10).

(3) Fracassar em alcançar a glória 
futura, na segunda vinda de Jesus. Pau-
lo fala dessa glória em 5:2, 8:18 e 21.

(4) Estar em desarmonia com a 
imagem de Deus, não refletir a gló-
ria do Seu caráter, caráter, pelo esta-
do pecaminoso em que o homem se 
encontra. Em 1 Coríntios 11:7, ima-
gem equivale a glória, e em Romanos 
1:23, glória se encontra em antítese 
com semelhança.

Se (1) fosse pretendido, seria mais 
própria uma construção assim: “Todos 
pecaram e fracassaram em dar glória a 
Deus” (cf. “dando glória a Deus”, em 
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4:20). Se (2) fosse pretendido, deve-
ríamos ler: “todos pecaram e carecem 
da aprovação de Deus”; ou na hipó-
tese de o termo glória permanecer, a 
melhor construção seria dókses parà 
toũ Theoũ, glória que vem de Deus, e 
não dókses toũ Theoũ, glória de Deus. 
Se (3) fosse pretendido, o verbo se-
ria usado no futuro, e não no presente 
indicando uma situação atual. É mais 
preferível a quarta hipótese, porque, 
para Paulo, o Evangelho restaura no 
homem o que o pecado lhe furtou, en-
tre outras coisas, a imagem de Deus 
(ver 2Co 3:18). Estamos aquém da-
quela perfeição original, a qual é o re-
flexo da divina perfeição, a glória de 
Deus. Justificação pela fé no-la traz 
de volta.

Realidade 2: Pecado é a trans-
gressão da lei de Deus. “Todo aquele 
que pratica o pecado, também trans-
gride a lei: porque o pecado é a trans-
gressão da lei” (1Jo 3:4). Essa realida-
de impõe a todos o fato da condenação 
universal gerada pelo pecado, já que 
“todos pecaram”. Somos réus do cri-
me de lesa-majestade, porque a lei 
que transgredimos não é outra senão 
a dAquele que conduz o universo. 

“Lei” aqui é mais que uma lei es-
pecífica. Pelo argumento do apóstolo, 
teria um sentido geral, amplo, que 
envolveria a totalidade dos princí-
pios formativos do caráter divino. O 
termo grego (que se traduz em nossas 
Bíblias “transgressão da lei”) é ano-
mía, que significa ilegalidade, e não 
apenas a contravenção de determina-
da lei.26 Anomía inclui transgressão, 
mas não se limita a ela; aponta para 
uma condição, e não apenas para um 

ato. Nesse caso, melhor que a fórmu-
la “crime de lesa-majestade” seria a 
fórmula “crime de lesa-Divindade”.27 
Com efeito, o pecado, antes de tudo, é 
impetrado contra Deus (ver Sl 51:4). 
Continuarei, todavia, usando a cons-
trução “transgressão da lei” com o 
sentido mais óbvio, embora não único 
de anomía, de prática pecaminosa.

Assim, numa condição muito na-
tural, todos somos culpados diante de 
Deus (Rm 3:19), pois, em virtude do 
pecado, Ele nos vê como ilegais, isto 
é, em total desarmonia com Sua lei, 
Seus estatutos, Seu próprio modo de 
ser. Nesse aspecto, a lei transgredida 
confirma a gravidade do pecado (v. 
20), “pois mostra até ponto o homem 
fica aquém dos padrões de Deus.”28 

E mais que isso, por sua argumenta-
ção, João deixa entrever aqui, como 
acabamos de ver, que “o pecado é o 
espírito da ilegalidade que se coloca 
por trás da rebelião”,29 uma “intencio-
nal rebelião”.30 Ele insiste em “que 
pecado, no sentido comum do termo, 
é rebelião contra Deus”.31 

Sabemos quem foi o primeiro 
rebelde. É por isso que João declara 
mais à frente: “Aquele que pratica o 
pecado [isto é, transgride a lei] pro-
cede do diabo, porque o diabo vive 
pecando desde o princípio” (1Jo 3:8). 
Anomía “significa rebelião contra a 
vontade de Deus. Cometer pecado é, 
assim, colocar-se do lado do diabo e 
do anticristo, e permanecer em opo-
sição a Cristo”, é “tomar partido com 
o supremo inimigo de Deus”.32 Isto é 
traição da mais alta espécie.33

Tudo isto, naturalmente, indica 
uma situação jurídica, oposta ao sta-
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tus de inocência à qual apenas a fé em 
Jesus poderá conduzir. Daí afirmar-
se que a justificação pela fé, antes 
de tudo, é de caráter forense, já que 
somos resgatados de uma condição 
forense de rebelião e perdição. É em 
virtude da culpa que ostentamos dian-
te da lei que desesperadamente care-
cemos de Cristo.

Realidade 3: Ilegalidade com 
Deus resulta em morte. “O salário 
do pecado [isto é, da transgressão da 
lei] é a morte” (Rm 6:23). “O pecado, 
uma vez consumado, gera a morte” 
(Tg 1:15). “O aguilhão da morte é o 
pecado” (1Co 15:56). Aqui é claro 
qual veredicto o grande Juiz pronun-
cia sobre o pecador que preferiu ser 
deixado em desamparo para colher o 
fruto final de sua pecaminosa vida. A 
penalidade última imposta pela justiça 
divina com base na lei transgredida é 
a morte eterna. Falando daqueles que 
amargarão o desfecho final da tragé-
dia do pecado, e isso por desprezo ao 
gracioso oferecimento da salvação, 
Ellen G. White diz: “Ninguém há para 
pleitear sua causa [perante o tribunal 
divino]; estão sem desculpa; e a sen-
tença de morte eterna é pronunciada 
contra eles”.34

É, no mínimo, interessante a afir-
mação paulina de que a morte é o sa-
lário do pecado. Salário se liga a tra-
balho. A palavra é opsónia, de ópson, 
ração, alimento cozido, significando 
provisão, paga, recompensa. A versão 
salário está correta, pois opsónia era 
o salário pago a soldados (Lc 3:14; 
1Co 9:7), daí passar para o sentido 
de salário em geral. Não é, todavia, 
estranha a ideia de que quem peca se 

alimenta da morte, como ilustrado na 
parábola do filho pródigo que, apas-
centando porcos, comia das bolotas 
a eles destinadas (Lc 15:16). Por in-
crível que pareça, mesmo o prazer do 
pecado faz parte de seu salário, e tem 
cheiro de morte e não de vida. Salo-
mão adverte que aqueles que detes-
tam o temor do Senhor, a verdadeira 
sabedoria, “amam a morte” (Pv 8:36), 
e em seguida ilustra o fato com uma 
referência aos prazeres com uma mu-
lher adúltera. “As águas roubadas são 
doces, e o pão comido às ocultas é 
agradável”, diz o sábio”, “ele, porém, 
não sabe que ali estão os mortos; que 
os seus convidados estão nas profun-
dezas do inferno” (Pv 9:17, 18). Não é 
por mero acaso que, segundo o evan-
gelho, o pecador que vive desfrutan-
do toda sorte de concupiscência está 
morto em ofensas e pecados, e que o 
segredo para a vida é morrermos para 
as coisas do pecado, algo a que a au-
têntica justificação conduz.35

Em Romanos 4:4, salário é a ver-
são de misthós, literalmente paga-
mento de trabalho assalariado (a ideia 
de justificação pelas obras se faz aqui 
presente). Sem dúvida, o que Paulo 
mais realça em 6:23 é o contraste en-
tre mérito e não mérito, ligando a pri-
meira ideia com opsónia, e a segunda 
com chárisma, dom gratuito. Em lugar 
de opsónia, Paulo poderia ter empre-
gado outros termos, como o próprio 
misthós, ou então antapódoma ou an-
tapódosis, recompensa; contudo, não 
teria salientado tão bem o contraste. 
Os romanos sabiam, melhor que nin-
guém, que opsónia era o salário que 
os soldados eram dignos de receber 
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pelo trabalho prestado ao Império. E 
sabiam também que às vezes os sol-
dados eram agraciados com um pre-
sente especial da parte do imperador, 
quando, por exemplo, subia ao trono 
ou comemorava um aniversário; uma 
quantia extra de dinheiro para a qual 
não faziam jus, mas que era atribuída 
inteiramente à generosidade de César. 
Este presente era chamado em latim 
donativum, e em grego chárisma. 

Na aplicação paulina, o pecador faz 
jus à morte eterna, merece-a. A vida 
eterna, entretanto, é o dom gratuito de 
Deus oferecido aos que, reconhecendo 
sua condição de indignidade e desme-
recimento, se valem da justiça pela fé. 
Esse dom está presente na Pessoa de 
Jesus (cf. 1Jo 4:11), e que à luz de Ro-
manos 5:15, nos é oferecido de forma 
muito mais abundante, isto é, não há 
prazer que o pecado ofereça que equi-
valha ao dom outorgado por Deus.

Lembremos também que este con-
traste tão significativo é estabelecido 
ao Paulo discutir a experiência da san-
tificação.36 Fica estabelecido, então, 
que em lance algum do processo da 
santificação o cristão passa a ostentar 
méritos pessoais. “Quão totalmente 
estranho a tais contrastes é a importa-
ção de mérito de qualquer espécie ou 
grau para o método de salvação.”37

Quando se refere ao pecado, Paulo 
fala de salário. O salário que o peca-
do paga aos seus escravos é que este 
os abandona à morte; por este meio, 
recebem o que merecem. Mas Paulo 
não usa a mesma palavra com res-
peito a Deus; pois Este meramente 
não paga salário ou uma recompen-
sa merecida a Seus cativados servos. 

Ele lhes outorga um dom gratuito, o 
qual exclui qualquer ideia de mérito e 
compensação. Não por causa de nosso 
mérito ou por causa de nossas obras, 
mas através de Cristo “somos liberta-
dos do pecado” e partilhamos da vida 
eterna. Isso é nosso apenas “em Cris-
to” e porque Ele é nosso Senhor.38

realiDaDes causativas

Assim chamadas porque tratam da 
operação divina, os atos de Deus que 
resultam num processo que culmina 
com a justificação pela fé.

Realidade 4: Cristo jamais trans-
grediu a lei de Deus. “...o qual não co-
meteu pecado [isto é, não transgrediu 
a lei], nem dolo algum se achou em 
Sua boca” (1Pe 2:22). Esta é uma das 
várias passagens que afirmam a im-
pecabilidade de nosso Senhor Jesus 
Cristo. “Quem dentre vos me conven-
ce de pecado?” (Jo 8:46), perguntou 
Ele aos adversários, recebendo o si-
lêncio como resposta.39

Sua impecabilidade caracteriza a 
singularidade de sua natureza huma-
na. “Porque não temos sumo sacerdo-
te que não possa compadecer-se das 
nossas fraquezas, antes foi Ele tentado 
em todas as coisas, à nossa semelhan-
ça, mas sem pecado” (Hb 4:15). Sua 
consciência nunca o acusou de ter ce-
dido à tentação. Ele nunca necessitou 
dizer: “Eu sinto muito”, ou “Queiram 
me perdoar”. Nunca proferiu uma ora-
ção de arrependimento. Seu batismo 
foi para “cumprir toda a justiça” e não 
por confissão de pecado.

Sua impecabilidade, todavia, não 
é restrita apenas à não prática do peca-
do. Paulo diz que Ele “não conheceu 
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pecado” (2Co 5:21). Isso significa que 
Jesus não cometeu pecado e nem pos-
suiu uma natureza moral pecaminosa; 
o pecado nunca se fez presente nele. 
Sua impecabilidade deve ser conside-
rada absoluta. Nesse caso, nele não há 
anomía, ilegalidade de qualquer grau 
ou espécie. Sua harmonia com a lei 
divina e, portanto, com a natureza e 
caráter de Deus, é plena.

Sua humanidade moral deve ser 
considerada do ponto de vista de 
Adão antes da queda. A esse respei-
to devemos considerá-lo o segundo 
Adão. Ele tornou-se “a cabeça da hu-
manidade por tomar a natureza, mas 
não a pecaminosidade do homem”.40 
Portanto, não podemos colocar Jesus 
na mesma categoria de um homem 
pecaminoso. Jamais poderia ser dito 
dele o que Davi disse de si mesmo e 
que é válido para qualquer outro ser 
humano: “Eu nasci na iniquidade, e 
em pecado me concebeu minha mãe” 
(Sl 51:5). Mas a criança gerada no 
íntimo de Maria era “o Ente santo”, 
“o Filho de Deus” desde o ventre (Lc 
1:35). Diz Ellen G. White: “É um ir-
mão em nossas fraquezas, mas não em 
possuir idênticas paixões”.41 Em vista 
de sua imacularidade, somos adverti-
dos a não apresentar Cristo ao mundo 
“como um homem com as propensões 
do pecado” ou deixar mesmo “a mais 
leve impressão sobre as mentes huma-
nas que uma mancha de corrupção, ou 
uma inclinação a ela, repousou sobre 
Cristo, ou que Ele de alguma forma 
cedeu à corrupção”.42 Ele era o ima-
culado Filho de Deus.

Tinha que ser assim para que Ele 
pudesse ser o nosso Salvador. “Com 

efeito, nos convinha um Sumo sa-
cerdote, assim como este, santo, in-
culpável, sem mácula, separado dos 
pecadores, e feito mais alto do que 
os céus” (Hb 7:28). Tivesse Ele tido 
o mínimo traço de pecado e teria de 
morrer por si mesmo. Mas sendo ima-
culado e vivendo uma vida de abso-
luta justiça, Ele foi a própria corpori-
ficação da justiça de Deus. H. Meyer 
diz que “este foi o postulado necessá-
rio para o cumprimento de Sua obra 
de reconciliação”.43

Quão crucial, pois, é para a nossa 
salvação a perfeita impecabilidade de 
Jesus Cristo! Esse fato fica ainda mais 
evidente quando se considera as duas 
próximas realidades.

Realidade 5: Cristo assumiu o 
nosso lugar. “Àquele que não conhe-
ceu pecado, Ele [Deus] o fez peca-
do por nós; para que nele fôssemos 
feitos justiça de Deus” (2Co 5:21). 
Ocorre aqui uma permuta dupla. Ele 
assume o nosso lugar de perdidos, 
tornando-Se pecado, e a nós nos é 
atribuído o lugar dele, tornando-
nos “justiça de Deus”, precisamente 
aquilo que Ele é.

Não pode ficar sem ser percebi-
do que não é dito que Jesus foi feito 
pecador, mas pecado por nós. Em 
momento algum foi Ele um pecador; 
Ele permaneceu o imaculado Filho 
de Deus mesmo durante o tempo em 
que, para cobrir o preço do nosso res-
gate, assumiu a nossa culpa ― pre-
cisamente do Getsêmani até bradar 
na cruz “está consumado!” e render o 
espírito (Jo 19:30).

Outra impropriedade é interpretar 
o texto no sentido de que Cristo foi 



doze realidades vinculadas à justificação Pela fé/ 123

feito uma oferta pelo pecado; embora 
seja isso verdade à luz de outros textos 
do Novo Testamento, principalmente 
em Hebreus, não é o que Paulo está 
declarando aqui. Da mesma maneira 
que não podemos dizer que “pecado” 
significa oferta pelo pecado na primei-
ra vez em que o termo é empregado 
(“Àquele que não conheceu pecado”), 
igualmente não podemos fazê-lo no 
segundo emprego (“foi feito peca-
do”); em ambas as vezes, o sentido de 
“pecado” é pecado mesmo. 

Ser feito pecado por nós significa 
que Cristo arrostou a penalidade úl-
tima da nossa condição de perdidos. 
Ou, nas palavras de Hughes, “é o 
mesmo que dizer que, por amor de 
nós, Deus o Pai tornou Seu inocente 
e encarnado Filho o objeto de Sua 
ira e julgamento, resultando que, no 
Cristo sobre a cruz, o pecado do mun-
do é julgado e removido”.44

Assim, Ele pagou até o “último 
ceitil” o preço de nossa redenção. Ao 
chegar o momento do ajuste final, os 
perdidos terão deixado de ser meros 
pecadores, para serem, em completa 
semelhança com Satanás, a incorpo-
ração do próprio pecado; então, serão 
objetos da ira total de Deus, a inten-
sidade de ira que Ele reserva para en-
tornar, em toda a sua extensão, sobre 
pecadores transformados em pecado.45

Isto nos leva à conclusão de que a 
morte de Cristo na cruz não foi a que 
chamamos de morte natural, comum 
em nosso mundo, mas aquela que se 
denomina morte eterna (ou “segun-
da morte”), que acontecerá como 
lance último da consequência do pe-
cado. Leva-nos à igual compreensão 

de que o sofrimento final do perdido 
será da mesma natureza e na mesma 
intensidade do sofrimento que Jesus 
amargou cruz.

Depois de ter feito tudo quanto Deus 
podia fazer para salvar os homens, caso 
eles mostrem por sua vida que menospre-
zam a oferecida misericórdia de Jesus, a 
morte será o quinhão deles e elevado o 
preço a ser pago. Será uma terrível mor-
te; pois terão de sofrer a angústia sentida 
por Cristo, na cruz, a fim de adquirir para 
eles a redenção que recusaram.46

 
Assim, a única razão que Jesus 

teve para morrer foi que nossa natu-
reza pecaminosa e nossos pecados fo-
ram atribuídos a Ele, de forma a que 
nele se incorporassem. Quando cre-
mos nele, Sua vida perfeita e correta 
é imputada a nós, e não somos apenas 
declarados justos por Deus; tornamo-
nos aquilo que Jesus é: justiça de 
Deus.47 Mellenbruch afirma: 

Por cumprir toda a lei, Cristo adquiriu 
todos os méritos e recompensas prome-
tidas àqueles que vivem de acordo com a 
lei. Tendo adquirido este mérito e recom-
pensa segue-se que Cristo pode agora 
outorgá-los àquele que Ele deseja.48

Através desse processo, Aquele 
“que não conheceu pecado”, e que, 
portanto, é a justiça de Deus, é feito 
nosso pecado e paga nosso débito; e 
nós, que temos conhecido cada pe-
cado, somos nele “feitos justiça de 
Deus” (2Co 5:21). Isso é o que conhe-
cemos como justificação pela fé, que 
resulta em nossa salvação eterna. Ob-
serve, todavia, que no inteiro proces-
so da justificação pela fé, a vida impe-
cável de Jesus é tão necessária quanto 
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Sua própria morte. Shedd analisa esse 
fato nas seguintes palavras:

A justificação de um pecador inclui um 
título à vida eterna, tanto quanto uma 
libertação da condenação... Vida eter-
na, como recompensa, fundamenta-se 
na perfeita obediência à lei. Tivesse o 
homem rendido essa obediência poderia 
exigir a recompensa. Ele não o fez e não 
pode reiterar a recompensa... Cristo, o 
Deus-homem, obedeceu perfeitamente 
a lei; Deus gratuitamente imputa essa 
obediência, e o crente agora tem o direi-
to e um título à vida e felicidade eternas 
fundamentadas na teantrópica obediên-
cia de Cristo. Essa é a segunda parte da 
justificação sendo a primeira o direito 
e título à isenção da penalidade da lei, 
com base no sacrifício expiatório de 
Cristo. A justificação, portanto, inclui a 
imputação da obediência de Cristo tanto 
quanto de seu sofrimento.49

Isso abre espaço para a sexta rea-
lidade.

Realidade 6: Ao morrer por nós, 
Cristo nos livrou da penalidade da 
lei. “Cristo nos resgatou da maldição 
da lei, fazendo-se, Ele próprio, maldi-
ção em nosso lugar” (Gl 3:13). 

A singularidade da morte de Je-
sus fundamenta-se na razão pela qual 
Ele morreu. Não morreu meramente 
como um mártir ou mesmo como um 
herói que morre por uma causa ou 
ideal. Paulo declara “que Cristo morreu 
pelos nossos pecados, segundo as Es-
crituras” (1Co 15:3). Provavelmente, 
ao fazer tão extraordinária afirmação, 
o apóstolo tinha em mente a figura do 
Servo Sofredor de Isaías 53: “Ele foi 
traspassado pelas nossas transgressões, 
e moído pelas nossas iniquidades. [...] 
O Senhor fez cair sobre Ele a iniquida-
de de nós todos. [...] Por causa da trans-

gressão do meu povo foi Ele ferido. 
[...] Quando Ele der a alma como oferta 
pelo pecado...” (v. 5, 6, 7, 8, 10). Pe-
dro, tendo Isaías 53 como pano de fun-
do, diz: “Pois também Cristo morreu, 
uma única vez, pelos nossos pecados, 
o justo pelos injustos, para conduzir-
vos a Deus” (2Pe 3: 18).

Essas passagens dão à morte de 
Cristo um sentido substitutivo (mor-
reu em nosso lugar) e vicário (mor-
reu em nosso favor). Certas palavras-
chaves usadas pelos escritores do 
Novo Testamento, com respeito ao 
processo de salvação, estão intima-
mente ligadas à morte de Jesus. Veja-
mos algumas delas:

Redenção. As palavras lýtron e 
agorázō, e as respectivas cognatas 
foram empregadas pelos escritores do 
Novo Testamento para expressar o ca-
ráter redentivo do sacrifício de Jesus. 
A segunda, a forma verbal de agorá 
(um lugar de pública concorrência, 
como uma praça, um mercado etc.), 
significa adquirir pelo pagamento de 
um preço, comprar (Ap 5:9 e 1Co 
6:20, entre outros textos). Lýtron é a 
forma nominal de lytróō, redimir, res-
gatar (Tt 2:14; 1Pe 1:18), e significa 
preço pago, resgate (Mc 10:45; Mt 
20:28). Lytróō vem da mesma raiz do 
verbo lýō, soltar, libertar, pagar quita-
ção etc. No grego clássico, bem como 
no koinē (grego popular no tempo 
dos apóstolos) a ideia expressada por 
lýtron é de livramento através de um 
preço pago, como no caso de escravos 
ou prisioneiros de guerra comprados 
para a liberdade. O termo é também 
usado para se falar de resgate de qual-
quer objeto retido como penhor.
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Outro verbo com o sentido de 
comprar é peripoiéō, empregado ape-
nas uma vez no Novo Testamento 
com referência ao sacrifício de Jesus 
(At 20:28).

É evidente que ao empregarem 
esses termos, os escritores sagrados 
consideravam o sangue derramado 
no Calvário o alto preço pago por 
Deus pela redenção humana. Indu-
bitavelmente esses escritores tinham 
diante de si o fato de que o Antigo 
Testamento apresenta a redenção de 
Israel como resultante dos soberanos e 
poderosos atos de Deus em seu favor, 
quer libertando-o da escravidão egípcia, 
quer posteriormente livrando-o de seus 
inimigos. Como tais atos eram consi-
derados tipos ou figuras daquilo que 
Deus realizaria em Jesus por toda a 
humanidade (cf. Lc 24:21), parece-
nos adequado considerar o Calvário ao 
mesmo tempo o mais poderoso ato de 
Deus, e o mais alto preço jamais pago 
em favor de alguém.

Em parte alguma a Bíblia escla-
rece a quem foi pago esse preço. Isso 
realmente não é importante e espe-
cular a respeito, é de pouca senão de 
nenhuma valia. O que importa é que 
“Cristo fez um amplo sacrifício por 
todos. O que a justiça exigia, Cris-
to satisfaz na oferta de si mesmo”.50 
Seu sacrifício é plenamente eficaz 
para nos libertar e salvar do pecado, 
e nos colocar diante da lei de Deus 
como inocentes.

Propiciação ― Essa palavra é 
a tradução do grego hilasmós (1Jo 
2:2; 4:10) e hilastērion (Rm 3:25),51 
os quais são também rendidos expia-
ção. O sentido é de apaziguamento e, 

como empregado por Paulo, é ligado 
à ideia da ira de Deus referida em Ro-
manos 1:17. Ao nosso entendimento 
tanto o sentido de propiciação como 
o de expiação são válidos. “Propicia-
ção refere-se ao sentido da mesma sa-
tisfação para a culpa do pecado.”52 A 
questão é que Deus é apaziguado em 
sua ira precisamente porque o pecado 
do homem é expiado. 

Seguramente a própria ideia de expiação 
em si mesma e de si mesma leva à pro-
piciação! Se deve existir expiação, por 
que deveria existir propiciação? Há ape-
nas uma resposta – não pode existir um 
verdadeiro relacionamento entre Deus e 
o homem até que o pecado seja expiado. 
Mas isso é apenas uma outra forma de 
dizer propiciação.53

Todavia, necessitamos de todo cui-
dado para que não tomemos a ira divi-
na como evidência de um Deus vinga-
tivo, ansioso por punir os homens por 
seus pecados. A indignação de Deus 
contra o pecado é justa considerando-
se a santidade de seu caráter. Mas o 
mesmo Deus que odeia o pecado com 
todas as fibras de seu próprio Ser, ama 
o pecador em tal proporção que “deu 
seu Filho Unigênito” para expiar os 
pecados “do mundo inteiro” (Jo 3:16; 
1Jo 2:2). A cruz é consequência, não 
a causa, do amor de Deus.

Reconciliação (Rm 5:11) define a 
experiência através da qual o homem 
tem mudado a sua condição de inimigo 
de Deus, separado dele e estranho ao 
seu convívio, para aquele relaciona-
mento de paz e companheirismo com 
Ele (Ef 2:11-19). Somos naturalmen-
te “reconciliados com Deus mediante 
a morte de Seu Filho” (Rm 5:10). A 
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ideia da ira de Deus está novamente 
envolvida, mas uma vez mais não po-
demos esquecer que todas as inicia-
tivas e providências da reconciliação 
partem de Deus (2Co 5:18, 19). Nos-
sa posição em todo o processo recon-
ciliatório é o de beneficiários.

Justificação é quase um termo ex-
clusivamente Paulino para indicar a 
gloriosa experiência através da qual 
o homem recebe o perdão de seus 
pecados e é reconciliado com Deus. 
É interessante que Paulo raramente 
emprega a palavra perdão ou o ver-
bo perdoar em seus escritos. Mas é 
inegável que o ato de Deus perdoar o 
pecador está implícito em sua doutri-
na da justificação pela fé. Conferindo 
perdão ao pecador, Deus considera-o 
justo, o sentido bíblico essencial do 
termo “justificação.”

Obviamente a justificação é rela-
cionada ao sacrifício de Jesus. Somos 
“justificados pelo seu sangue” (Rm 
5:9). Ao crermos e aceitarmos o Seu 
sacrifício, sua vida de justiça é atri-
buída a nós, enquanto nossos pecados 
são imputados a Ele. Isso não somen-
te resulta em que Ele morre por nós, 
mas em que nós vivemos por Ele. El-
len G. White afirma:

Cristo foi tratado como nós merecíamos, 
para que pudéssemos receber o tratamen-
to a que Ele tinha direito. Foi condena-
do pelos nossos pecados, nos quais não 
tinha participação, para que fôssemos 
justificados por sua justiça, na qual não 
tínhamos parte. Sofreu a morte que nos 
cabia, para que recebêssemos a vida que 
a Ele pertencia.54

Assim, a penalidade de nossos pe-
cados é paga, somos isentados da pena-

lidade da lei, e “temos paz com Deus” 
(5:1). Esse é o aspecto forense ou jurí-
dico da justificação, através da qual o 
homem é declarado justo por Deus.

Santificação é outro termo rela-
cionado com a morte de Cristo. Ele 
“amou a igreja, e a si mesmo se entre-
gou por ela, para que a santificasse” 
(Ef 5:25, 26; ver também Hb 13:12). 
Esse assunto consubstancia as rea-
lidades 9, 10, 11 e 12, consideradas 
consequentes, pois justificação pela 
fé resulta em santificação, também 
pela fé. 

Realidade 7: A fé é o meio de nos 
apoderarmos dessa grande bênção. 
“Justiça de Deus mediante a fé em Je-
sus Cristo, para todos [e sobre todos] os 
que creem.” (Rm 3:22). Jesus é o ob-
jeto, não o sujeito, da fé. Não a fé que 
Jesus possuiu, exibiu e exemplificou; 
mas fé em Jesus.

Não se trata de uma fé convencio-
nal em Deus; não é matéria de sim-
plesmente dizer “eu creio em Deus, 
que Ele existe” etc. Mas fé direcionada 
a Cristo, ao que Ele operou historica-
mente: redenção (livramento), propi-
ciação (reconciliação) e vindicação da 
justiça. O nome completo, Jesus Cris-
to, aponta-O como Salvador, Redentor 
e Senhor. É fé nele como tal que nos 
relaciona adequadamente com a justi-
ça de Deus, e que nos justifica. 

Fé, portanto é o método, o modo, 
o meio, de nos apoderamos da justiça 
de Deus. 

“...para todos os que creem”, não 
é uma mera redundância, tendo em 
vista “fé em Jesus Cristo” expresso 
imediatamente antes. “Fé em Jesus 
Cristo” é o método de se apropriar 
da salvação. “Todo o que crê” apon-
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ta para a universalidade da salvação 
(salvação disponível a todos). Confir-
ma o fato de que todos estão perdidos 
e são carentes do plano de Deus. Por 
isso, Paulo ajunta logo a afirmação: 
“porque não há distinção”. Mas note 
que a salvação é auferida individual-
mente; daí a necessidade de uma res-
posta pessoal do homem: crer (o que 
abre espaço para a realidade 8).

Tampouco a fé é qualquer coisa 
que o pecador possa apresentar como 
mérito pessoal.55 Nunca a salvação é 
auferida por qualquer mérito, o míni-
mo que seja, de nossa parte. Fé não é 
algo humano que o pecador apresenta 
de si mesmo como título de recomen-
dação a Deus para ser aceito e salvo; 
ela, a exemplo da própria salvação, é 
de divina origem; é um dom de Deus56 
conferido ao pecador que agora, 
despertado para o oferecimento gra-
tuito da salvação, face ao que Deus fez 
em Jesus Cristo e por meio dele, abre o 
coração para receber a dádiva. Tudo é 
iniciativa e provisão divina, a justiça, a 
fé, a salvação etc., “a fim de conceder 
aos pecadores a condição de justos aos 
seus olhos”.57 Lutero colocou-o bem 
ao afirmar: “o Cristo de que a pessoa 
se apossa pela fé e que vive no coração 
é a verdadeira justiça cristã, em virtu-
de da qual Deus nos considera justos 
e nos concede a vida eterna”.58

Na verdade, toda a Divindade 
aqui se empenha. Paulo fala no v. 24 
da graça, algo que, naturalmente, se 
vincula ao Pai — Ele é a fonte de onde 
tudo provém; fala no v. 25 do sangue 
de Jesus Cristo, claríssima referência 
ao evento histórico do Calvário; já 
tinha falado, no v. 22, da fé, que ele 

novamente menciona no v. 25, fé que 
se aloja dentro do homem por obra e 
graça do Espírito Santo.59 Estes três 
elementos, graça, sangue (a expiação) 
e a fé, “não agem independentemente, 
mas em conjunto. Não se pode ensinar 
a doutrina da justificação como sendo 
o resultado de um desses elementos 
separado dos outros dois, pois ela só 
é possível com a operação conjunta 
dos três”.60

“Por Sua graça, Deus oferece sal-
vação ao pecador. Pela fé em Cristo, o 
ser humano aceita essa salvação.”61

Realidade 8: Assim somos justi-
ficados (absolvidos da condenação 
da lei) quando cremos em Jesus. “O 
homem não é justificado por obras da 
lei, e, sim, mediante a fé em Cristo 
Jesus” (Gl 2:16). Essa realidade não 
deve ser confundida com a de n° 6.

 Subentende-se ali o fato de que 
Deus, ao oferecer Seu Filho para ser 
a expiação pelo pecado, demonstrou 
seu amor por todos os pecadores (Jo 
3:16), não somente por aqueles que 
haveriam de crer. Em outras palavras, 
Jesus, ao morrer na cruz, resgatou um 
mundo perdido, abrindo uma porta de 
absolvição para indistintamente to-
dos. Esta, todavia, apenas se efetiva 
para aqueles que entram pela porta 
que foi aberta. Em outros termos, o 
pecador pode desfrutar da salvação 
garantida pelo sacrifício de Jesus em 
favor de todos, se ele, individualmen-
te aceitar esta salvação; e a aceita, 
como acabamos de ver, exercendo fé 
em Jesus; esse é o enfoque na presen-
te realidade.62

Em outras palavras, a justificação 
deve ser vista primeiramente como 
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um ato objetivo de Deus em Cristo. 
Ela é de natureza histórica, porquan-
to se efetiva num determinado mo-
mento, isto é, quando Jesus sacrifica 
sua vida. Há, então, a justificação 
como ato subjetivo de Deus em nós, 
isto é, a justificação que se proces-
sa no momento em que aceitamos a 
Jesus como nosso salvador. Por esse 
ato, somos absolvidos da condena-
ção da lei não somente agora, mas 
também no futuro, quando formos 
julgados por Deus. “Agora, pois, já 
nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus” (Rm 8:1). 
Portanto, para não ser condenado no 
juízo final, basta ao pecador perma-
necer em Jesus.63 

A comparação abaixo ajuda-nos 
a distinguir uma e outra dimensão da 
justificação pela fé: todo o ministério 
terrestre de Jesus, culminado com 
Sua morte na cruz, substancia a jus-
tificação como ato objetivo de Deus: 
o que Ele fez em Cristo em favor de 
todos os pecadores. Porém, o fato de 
ele estar vivo hoje no Céu interceden-
do pelos pecadores, torna possível a 
justificação subjetiva de Deus: Ele 
concretiza em nós o benefício daqui-
lo que realizou, por nós, em Cristo; e 
é em virtude de seu ministério sumo 
sacerdotal que o Espírito Santo nos 
é conferido e atua em nós e por nós. 
Tudo isso nos coloca definitivamente 
em seu reino.64

aspectos

fonte

natureza

moDo

conDições

meio

espírito santo

inciDência

resultaDo

implicação

justificação objetiva

O amor e a graça de Deus
Histórica

O que Deus fez em Cristo por nós

Incondicional

A vida e morte de Jesus

Atuou em Cristo

Ato único, uma vez por todas

Salvação disponível a todos

Implicação

justificação objetiva

Forense e vivencial
O que Deus declara a nosso respeito e 
supre em nós
Mediante nossa resposta de fé
A vida, morte, ressurreição e interces-
são de Jesus
Atua em nós
Ocorre cada vez que um pecador 
aceita o evangelho
Salvação aplicada individualmente: 
justificação, santificação e glorificação

Nós e os demais que também crerem 
seremos salvos da ira final de Deus
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Realidades consequentes
São assim chamadas porque es-

tabelecem o resultado da justificação 
pela fé em quem foi justificado.

Realidade 9: Ao crermos, morre-
mos para o pecado e passamos a viver 
para a justiça. “Para que nós, mortos 
aos pecados, vivamos para a justiça” 
(1Pe 2:24). O ato de se apoderar das 
provisões divinas para salvação leva 
o homem à ditosa experiência da con-
versão. Ocorre a morte para o peca-
do e o ressurgimento para uma nova 
vida inteiramente dedicada a Deus. 
“Assim também vós considerai-vos 
mortos para o pecado, mas vivos para 
Deus em Cristo Jesus” (Rm 6:11). 

O que temos aqui é a experiên-
cia do novo nascimento, possível por 
meio da operação do Espírito Santo 
no coração (Jo 3:3-6). Por ela, o 
pecador tem mudados suas predi-
leções, seus gostos, suas prioridades, 
seus anseios, seu foco de atenção, o 
próprio centro motor da existência; 
enfim, “que os crentes se apropriem da 
posição que possuem em Cristo, me-
diante ações espirituais certas,65 que 
se refletem na conduta diária”.66 Os 
projetos e alvos da nova vida estarão 
voltados para os interesses de Deus, e 
ele aplicará todo o seu empenho em 
se conformar cada vez mais com os 
princípios da justiça. Ele estará de-
terminado a avançar nessa direção, 
sempre se dispondo a se submeter à 
vontade de Deus. “Desvencilhamos 
de nosso passado, passado em que 
se estampa o indelével estigma do 
pecado, e nos reorientamos com ra-
diante esperança para com uma vida 
nova e santa.”67

Isso significa que Cristo se torna 
não apenas o Salvador do crente, mas 
também o seu Senhor. O pecado per-
deu o seu domínio, e as faculdades do 
ser, que antes eram aplicadas para o 
mal, devem agora ser oferecidas “para 
servirem a justiça para a santificação” 
(v. 19). Paulo condensa suas conside-
rações num só verso: “Agora, porém, 
libertados do pecado, transformados 
em servos de Deus, tendes o vosso 
fruto para a santificação, e por fim 
a vida eterna” (v. 22). “Aquele que 
morreu para o poder do pecado pode 
existir na terra somente para Deus, a 
menos que ele negue o seu Senhor.”68

Com isso se afirma que o proces-
so da santificação na vida do pecador 
tem seu início simultâneo com o ato 
de ser ele justificado. “A justifica-
ção (um novo status) e a regenera-
ção (um novo coração), embora não 
sejam idênticas, são simultâneas. 
Todo crente justificado foi também 
regenerado pelo Espírito Santo e, 
dessa forma, destinado à santifica-
ção constante.”69 Outro autor afirma: 
“Vemos que santificação é necessá-
ria como inseparavelmente conec-
tada com justificação, não somente 
como sua companheira, mas como 
seu alvo”.70 Ainda um terceiro:

 
Avançando da verdade da justificação 
pela fé em Cristo à verdade da união vital 
com Cristo, lançada se faz a base para o 
ensino que se segue quanto à santificação 
e à glória final dos crentes (capítulos VI 
a VII [de Romanos]). [...] Para o crente, 
fé quer dizer confiança em Cristo, obedi-
ência a Cristo, amor para com Cristo; e 
essa confiança, e obediência, e amor re-
sultam inevitavelmente em pureza e san-
tidade e uma vida de abnegado serviço. 
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[...] Logo, a justificação conduz à santi-
ficação. Podem, justificação e santifica-
ção ser separadas como conceitos, estão, 
porém, unidas na experiência. Para quem 
é justificado pela fé, começa ao mesmo 
tempo uma nova vida de santidade.71

Santificação define uma condição e 
um processo possíveis através da habi-
tação do Espírito Santo no crente. A 
experiência da santificação estabelece 
o aspecto ético da justificação pela fé, 
através da qual o pecador é tornado 
justo. Donald C. Bloesch observa:

Não é suficiente ser pronunciado justo: 
devemos também ser feito justo em nos-
sos corações e em nosso viver diário... Fé 
sozinha justifica-nos e regenera-nos, mas 
fé operando através do amor santifica-
nos (Gl5:6). Somos implantados na justi-
ça de Cristo pela fé, mas tornamos justos 
na vida pessoal através de obras de amor 
(Fl 1:9-11).72

Justificação, portanto, é forense 
em sua causa e inevitavelmente ética 
em seu efeito. Esta depende exclusi-
vamente daquela. Outro teólogo pro-
testante afirma:

A Escritura nos fala que toda moralida-
de – sobre o quê estão muito interessa-
dos todos os oponentes da concepção 
jurídica [ou forense] da reconciliação do 
mundo – dimana destes processos pura-
mente jurídicos. Somente após ter sido 
justificado nesta maneira puramente jurí-
dica, somente após ter obtido justificação 
por crer em Deus “que justifica o ímpio” 
(Rm 4:5), realmente um homem ama ao 
Senhor e ao seu próximo; somente então 
ele começa a guardar a lei de Deus. Tor-
ne a reconciliação e a justificação uma 
matéria “ética” em lugar de puramente 
“jurídica” e você não somente tornou 
a justificação impossível (“pois todos 
quantos são das obras da lei estão debai-

xo da maldição”, Gl 3:10), mas também 
destruiu os fundamentos da santificação 
(“porque o pecado não terá domínio so-
bre vós; pois não estais debaixo da lei e, 
sim, da graça”, Rm 6:14).73

Isso significa que não podemos con-
siderar justificação e santificação como 
duas experiências antagônicas; nem 
mesmo distintas. Para muitos, infe-
lizmente, justificação é sinônimo de 
liberalismo, antinomismo, enquanto 
para outros, santificação é sinônimo 
de legalismo. Nada é mais estranho 
ao pensamento paulino ou a qual-
quer outra porção das Escrituras. 
Na realidade santificação simples-
mente define um adicional aspec-
to, o ético, da mesma justificação 
pela qual somos gratuita e exclusiva-
mente salvos.

Romanos 6-8 tem sido conside-
rado, com justiça, o sumário ético da 
justificação pela fé. Nessa seção, Pau-
lo explica os efeitos em nós daquilo 
que Deus, em Cristo, tem operado por 
nós (ver realidade 10). Mesmo uma 
leitura superficial desses capítulos é 
suficiente para revelar o que a justi-
ficação pela fé produz no homem. É 
importante, todavia, que observemos 
o raciocínio de Paulo à luz do que ele 
mesmo acabara de ensinar.

Nos capítulos anteriores ele de-
monstra que nossa salvação depende 
inteiramente das providências tomadas 
por Deus em nosso favor na pessoa de 
Seu Filho. Tanto gentios como judeus 
têm indistintamente transgredido a lei 
de Deus. Estão todos igualmente sob a 
condenação de Deus (ver realidade 1). 
Esse é o principal tema dos capítulos 
1 e 2. No capítulo 3, esse argumento 
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é desdobrado, e alcança seu ápice no 
verso 20: “Ninguém será justificado 
diante dele pelas obras da lei”. A in-
justiça do homem, ou antes, a sua jus-
tiça, é seu maior tropeço. Salvação tem 
que vir de fora. “Mas agora, sem lei 
[isto é, sem se levar em conta o que o 
homem tem feito de bem ou de mal], 
se manifestou a justiça de Deus” (v. 
21). “Justiça” aqui não é o nobre atri-
buto do caráter de Deus, mas envolve 
a provisão que Deus tem feito através 
da graça para atender o homem em sua 
necessidade de salvação (vv. 22-25). 

Paulo então demonstra que o que 
Deus tem feito em Jesus “agora” é 
eficaz para salvar o homem em qual-
quer época. Davi e especialmente 
Abraão, “o pai da fé”, são vívidos 
exemplos de justificação pela fé no 
Antigo Testamento (cap. 4). A cruz é 
para o homem, independentemente de 
tempo, lugar e circunstâncias, o único 
meio de salvação. Em especial, esse 
fato é realçado no capítulo 5; a fé ven-
ce a barreira do tempo e do espaço, e 
se apodera das virtudes emanadas do 
Calvário (v. 1). Cristo morreu quando 
éramos fracos e pecadores (vv. 6, 8). 
Esse ato objetivo e singular de Deus 
na História nos reconcilia com Ele, 
nos justifica do pecado, e nos salva da 
ira vindoura (vv. 9, 10).74 Ele conclui 
o capítulo com a triunfante exclama-
ção: “Onde abundou o pecado, supe-
rabundou a graça” (v. 20).

Vem a seguir o capítulo 6. Ele ini-
cia perguntando: “Permaneceremos 
no pecado [...] ?” e apressa-se em res-
ponder: “De modo nenhum”. Assim 
ele passa a demolir qualquer preten-
são antinomista que tente se funda-

mentar no que ele acabara de expor 
(ver realidade 10). A justificação 
pela fé é na realidade o caminho que 
faculta a obediência tão descartada 
por liberalistas e tão pretendida por 
legalistas e perfeccionistas.

Jamais a santificação deve ser con-
fundida com legalismo, e menos ain-
da com perfeccionismo. É esta a as-
sertiva do capítulo 7. Finalmente, no 
capítulo 8, o apóstolo revela o grande 
segredo da vida vitoriosa: a habitação 
do Espírito Santo no crente.

Assim é impossível considerar a 
justificação pela fé sem a adequada 
abordagem da santificação. Foi im-
possível para Paulo, e é muito mais 
para qualquer um de nós.

Tudo isso consolida aquilo que 
poderíamos considerar a única conse-
quência da justificação pela fé. Dela 
decorre tudo o mais que agora se ob-
serva na vida de quem foi justificado, 
e que será indicativo de estar ele sen-
do santificado pela mesma graça que o 
justificou.

 Isto não significa que o pecador, 
uma vez justificado pela fé, é transfor-
mado, em seguida, num santo que não 
peca mais, pois a santificação não se 
efetiva num instante. Segundo Paulo,

a batalha continua. O cristão sempre se 
encontra na linha de frente, entre as for-
ças que lutam uma contra a outra. O posto 
avançado o qual ele ocupa é sempre ex-
posto ao ataque do pecado.75 

Daí a necessidade de ser vigilante, e 
de se empenhar ao máximo para, unido 
à força divina, dizer não ao pecado (vv. 
12, 13), e, com isto, confirmar cada vez 
mais o poder regenerador da graça.
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Realidade 10: Cristo, portanto, 
não nos justifica para continuarmos 
transgredindo a lei. “Que diremos, 
pois? Permaneceremos no pecado, 
para que seja a graça mais abundante? 
De modo nenhum. Como viveremos 
ainda no pecado, nós os que para ele 
morremos?” (Rm 6:1, 2). Lembramos 
que pecado é “transgressão da lei” 
(1Jo 3:4; ver realidade 2), o que Pau-
lo aqui pergunta equivale a: “Perma-
neceremos transgredindo a lei? Como 
continuaremos transgredindo”.76 Em 
outras palavras, justificação pela fé 
não é licença para pecar. Da mesma 
forma que não tem sentido um crente 
legalista, não tem igualmente sentido 
um crente ilegalista, isto é, que vive 
na ilegalidade.77 “A justificação pela 
fé não pode estimular o pecado, nem 
sancionar o pecado, nem desacreditar 
a lei de Deus.”78

Segundo os estudiosos, Romanos 
6:1 e 2 é um dentre outros textos onde 
Paulo se defende da acusação de an-
tinomismo.79 Nada seria mais absur-
do que acusar a Paulo de ser contra 
a lei, pois várias afirmações que ele 
faz em sua abordagem da justiça de 
Deus depõem contra essa ideia.80 Ele 
formula um tipo de questionamento, 
introduzindo esse texto, não apenas 
para dar continuidade aos seus argu-
mentos, mas para fazer face à essa 
interpretação maldosa de seu ensino, 
segundo a qual oponentes cavilavam 
determinadas inferências do que ele 
dizia, que realmente distorciam o seu 
ensino e o expunham como um gran-
de herege. Para eles, a justificação ex-
clusivamente pela fé, como afirmava 
o apóstolo, era uma porta aberta para 

o pecado. “Pratiquemos males para 
que venham bens” (3:8).

É verdade que Paulo, em seu en-
sino, faz duas abordagens principais 
sobre a lei de Deus, uma negativa e 
outra positiva. Declarações contidas 
em Romanos 3:20, 21, 28; 6:14; 7:4, 
6; 8:3; 10:4; Gálatas 2:16, 19, 21; 3:2, 
5, 10, 11, 24, 25; 5:4, 18; Filipenses 
3:9; 1 Timóteo 1:9 confirmariam o 
primeiro tratamento, enquanto outras, 
contidas em textos tais como Roma-
nos 2:12, 15, 26 e 27; 3:31; 7:7, 12, 
14, 16, 22, 25; 8:4, 7; 9:31, 32; 13:8, 
10; Gálatas 5:14; 1 Timóteo 1:8, con-
firmariam o segundo. Como conciliar 
duas posições aparentemente confli-
tantes?

A questão é se entendemos o que 
Paulo quer dizer com o termo “lei”, 
polimorfa em seu significado.81 Por 
exemplo, em 1 Coríntios 14:34, Pau-
lo ordena que as mulheres estejam 
caladas na igreja “porque não lhes é 
permitido falar”, “como também a lei 
o determina”. Que lei as proibia? A 
lei civil romana? Ou tratar-se-ia ape-
nas de uma exigência apostólica face 
a circunstâncias locais e temporais? 
Provavelmente o Pentateuco, parte do 
Antigo Testamento identificada por 
Lei naquela época;82 o apóstolo te-
ria Gênesis 3:16 em mente, porque o 
ponto de referência agora é a mulher 
estar sujeita ao marido.

Igualmente em Romanos 7:1 é 
afirmado que “a lei tem domínio so-
bre o homem toda a sua vida”. Que 
lei? Pode ser a lei de Deus, mas e 
aqueles que não se submetem a ela? 
À luz dos versos 2 e 3, o mais pro-
vável é que a lei civil esteja sendo 
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referida. Assim, o termo lei tem dife-
rentes conotações.

Estaria Paulo, ao dizer que nin-
guém é salvo “pelas obras da lei”, 
afirmando que o salvo em Jesus tem 
liberdade de transgredi-la? Se esse é 
o caso, por que estaria ele, por exem-
plo, requerendo dos filhos, em Efé-
sios 6:1 e 2, que guardem o quinto 
mandamento? “Honra teu pai e tua 
mãe” não seria uma “obra da lei”? 
Não há como evitar a ideia de con-
tradição em Paulo se não se leva em 
conta a razão porque ele trata da lei 
também negativamente. A razão nun-
ca poderá ser qualquer coisa ligada a 
antinomismo83 (coisa da qual ele pro-
curou se defender) ou liberdade para 
a transgressão, visto que ele aborda a 
lei também positivamente.

É evidente, de uma consideração 
geral do que Paulo ensina sobre o 
método de salvação, que ele ardoro-
samente combate qualquer desvio do 
fato que somos salvos pela graça ex-
clusivamente pela graça através da fé; 
e usar a lei como instrumento de sal-
vação é um desses desvios. Os judeus 
desconheciam “a justiça de Deus, [...] 
procurando estabelecer a sua própria,” 
e, por conseguinte, não se sujeitando 
“à que vem de Deus” (Rm 10:3). Mas 
mesmo a eles não deveria ser estranho 
o conceito da graça, por aquilo que o 
Antigo Testamento declara a respeito. 
Sabiam, por exemplo, que a aliança de 
Deus com eles era fruto de seu amor 
e misericórdia, e destes dependia (Dt 
7:7, 8; Is 54:8-10). Deviam entender 
que, afinal, se Deus, que até nos an-
jos vê imperfeição (Jó 4:18), não agir 
graciosamente, quem será salvo?84

A questão, portanto, tinha a ver com 
o modo como se desfruta a graça. Aqui 
o choque com o pensamento cristão, es-
pecialmente o de Paulo, era inevitável. 
Para o judaísmo, o modo era a lei (Rm 
10:5); todavia, para Paulo, sem qual-
quer descaso à importância da obedi-
ência, o modo era fé em Jesus Cristo,85 
“por meio de quem obtivemos acesso... 
a esta graça na qual estamos firmes” 
(Rm 5:2).  Qualquer outro meio, “obras 
da lei” inclusive, redundaria em desas-
tre. “De Cristo vos desligastes vós que 
procurais justificar-vos na lei; da graça 
decaístes” (Gl 5:4).

Assim, qualquer tratamento negati-
vo da lei por Paulo, não tem a ver com 
a lei em si mesma, mas com o empre-
go infeliz que pecadores fazem dela, 
tornando-a um frustrante “sistema de 
salvação”,86 o que é conhecido como 
legalismo. Cranfield destaca que 

a linguagem grega dos dias de Paulo não 
possuía nenhum grupo de palavras cor-
respondendo ao nosso “legalismo”, “le-
galista” e “legalístico”. Isso significa que 
lhe faltava uma terminologia conveniente 
para expressar uma distinção vital, e as-
sim, com certeza, ele foi seriamente di-
ficultado na tarefa de clarificar a posição 
cristã com respeito à lei. Em vista disso, 
penso que deveríamos sempre estar pre-
parados para contar com a possibilidade 
de que as declarações paulinas, as quais à 
primeira vista parecem desacreditar a lei, 
fossem realmente direcionadas não contra 
a lei mesma, mas contra aquela má com-
preensão e mau uso dela para o que temos 
agora uma terminologia conveniente.87

Igualmente, Stott discorre sobre 
esse ponto:

não vejo inconsistência nenhuma em 
Paulo ao dizer que, já que a lei é incapaz 
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de justificar-nos ou santificar-nos, ela foi 
abolida no que se refere a estes papéis, 
enquanto que o Espírito pode capacitar-
nos a cumprir ou a guardar a lei moral. 
[...] Quando Deus derrama o Seu Espí-
rito em nossos corações, Ele escreve ali 
a Sua lei. [...] A santidade é o propósito 
supremo da encarnação e da expiação 
de Cristo. O objetivo de Deus ao enviar 
Seu Filho não foi apenas justificar-nos, 
livrando-nos da condenação da lei, mas 
também santificar-nos através da obe-
diência aos mandamentos da lei. [...] A 
santidade consiste em cumprir a justa 
exigência da lei. [...] Romanos 7 insiste 
em dizer que não podemos guardar a lei 
porque a carne” habita em nós; Romanos 
8.4 diz que sim, nós podemos, porque so-
mos habitados pelo Espírito de Deus.

Se relembrarmos a passagem in-
teira que vai de Romanos 7.1 até 8.4, 
o lugar constante da lei na vida do 
cristão deveria estar bem claro em 
nossa mente. Nossa libertação da lei 
(proclamada, por exemplo, em 7:4, 
6 e em 8.2) não nos deixa livres para 
desobedecer a ela. Pelo contrário, a 
obediência à lei por parte do povo de 
Deus é tão importante que Ele enviou 
Seu Filho para morrer por nós e Seu 
Espírito para viver em nós, a fim de 
assegurar essa obediência.88

Paulo, ao se defender da acusação 
de antinomismo, referiu por alto, em 
Romanos 3:8 e 31, à impropriedade 
dessa ideia, mas em 6:1 e 2 demonstrou 
cabalmente que só a justificação pela fé 
pode levar o homem a romper com o 
pecado; o melhor que o legalismo dos 
oponentes poderia conseguir era velar 
o pecado com uma capa de santidade.89 
“Esta é a distorção antinomista da dou-
trina da graça e é também a objeção do 
legalista à doutrina da justificação pela 

livre graça através da fé e à parte das 
obras. É tanto à distorção como à obje-
ção que o apóstolo responde.”90

Assim, a exposição apostólica dei-
xa claro que justificação pela fé não 
é uma questão de mera aquiescência 
ao que Deus oferece, dizendo: “acei-
to tua justiça e assunto encerrado”. É 
antes um compromisso assumido com 
Cristo de recebermos Sua justiça e vi-
vermos essa justiça, não por nossas 
forças, mas pelo poder que Ele colo-
ca a nosso dispor, o que finalmente se 
traduz em termos de Sua própria vida 
sendo vivida em nós (Gl 2:20). 

Em que pese o fato de sermos be-
neficiários passivos de Sua obra salví-
fica, a experiência da justificação pela 
fé é tremendamente dinâmica, santi-
ficando a vida do crente; e para esse 
fim, é necessária nossa obediência ao 
que Deus determina em Sua lei. “De 
fato, a resultante do cristianismo,” 
diz Robinson, “não é abolir ou mu-
dar esse conteúdo moral representado 
pela lei, mas precisamente capacitar 
as pessoas a incorporar suas deman-
das, a cumprir a lei (8:4; 13:8)”,91 o 
que consubstancia a realidade 12.

Semelhança plena com Cristo é o 
grande ideal a ser alcançado, e a san-
tificação é o processo pelo qual mais e 
mais nos aproximamos dele: “E todos 
nós com o rosto desvendado, contem-
plando, como por espelho, a glória do 
Senhor, somos transformados de gló-
ria em glória, na Sua própria imagem, 
como pelo Senhor, o Espírito” (2Co 
3:18); vamos sendo continuamente 
transformados de glória em glória 
até o último lance da transformação 
― semelhança com Ele em Sua final 
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manifestação (cf. 1Jo 3:2). “A nossa 
pátria está nos céus, de onde também 
aguardamos o Salvador, o Senhor 
Jesus Cristo, o qual transformará o 
nosso corpo de humilhação, para ser 
igual ao corpo da sua glória, segun-
do a eficácia do poder que Ele tem de 
até subordinar a si todas as coisas” (Fl 
3:20, 21).

Realidade 11: Assim a fé não põe 
fim à lei. Bem ao contrário, ela a con-
firma. “Anulamos, pois, a lei pela fé? 
Não, de maneira nenhuma, antes con-
firmamos a lei” (Rm 3:31).

Existem duas interpretações dis-
tintas desse texto:

1. A lei significa todo o Antigo 
Testamento. A justificação pela fé foi 
anunciada antes da cruz, na forma 
de promessa. Romanos 4 comprova-
rá esse fato mais uma vez, já que a 
citação de Habacuque 2:4, “o justo 
viverá por sua fé”, aparece em 1:17. 
Nesse caso, o versículo 31 abre cami-
nho para a tese do capítulo 4, o que 
significaria que esse verso pertence 
ao argumento do capítulo 4, ou fun-
cionaria como um elo com ele, o que 
remove a impressão de aparente di-
gressão do capítulo 3 para o capítulo 
4; isto é, parece que Paulo de repente 
muda de assunto. Princípio exarado 
nesta interpretação: em lugar de o 
Antigo Testamento ser anulado pelo 
evangelho, é confirmado por ele.

2. O verso expõe um combate à 
acusação de antinomismo por parte 
de Paulo. O termo “lei” aqui teria o 
sentido da expressão da vontade de 
Deus, como exarada, por exemplo, 
nos dez mandamentos. Depois de fa-
lar tudo o que Paulo falou sobre lei 

e justificação, poderia alguém racio-
cinar que a lei não teria mais lugar 
no plano de Deus. Paulo se apressa a 
contrariar esse raciocínio. Suas pala-
vras rechaçam falsas inferências tira-
das de sua teologia pelos que a ela se 
opunham. Ele já fizera isso no verso 
8. Essa é a posição geralmente adota-
da pelos adventistas do sétimo dia.

Cremos que essa é a melhor inter-
pretação por pelo menos dois pontos 
principais:

(1) O versículo 31 mantém uma re-
lação lógica com o que Paulo acabara 
de expor (vv. 21-30). Muito natural 
seria a pergunta: se as coisas são as-
sim como Paulo afirma, então o que 
aconteceu com a lei? Qual sua situa-
ção atual? O que a fé fez com a ela? 
Excluiu-a tal como fez com a jactân-
cia (v. 27)? Aboliu-a?

(2) A estrutura do versículo 31 
combina mais com o que precede e não 
com o que vem em seguida:92 “Anula-
mos, pois [isto é, em vista do que aca-
bamos de expor], a lei pela fé?” Real-
mente o capítulo 4 não necessita este 
tipo de introdução, porque a digressão 
ali é apenas aparente, e não real. 4:1 
é transicional, não inferencial. A esta 
altura seria mais que apropriado para 
Paulo defrontar o argumento judaico 
da filiação abraâmica, e a questão da 
circuncisão (assuntos de Romanos 4), 
agora dentro de sua exposição do pla-
no divino de salvação.93

Bem analisada, a ideia de que a 
fé confirma o Antigo Testamento não 
é o que o apóstolo está afirmando, e 
sim exatamente o contrário: é o Antigo 
Testamento que confirma a fé. Além 
disso, se tomamos a segunda hipó-
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tese como válida, descobrimos que 
Paulo antecipa a objeção antinomis-
ta e a responde sumariamente. Deta-
lhadamente, como visto, ele o faz a 
partir do capítulo 6 (ver realidade an-
terior). Em resumo:

Objeção dos adversários: Paulo 
afirma que quanto mais pecarmos será 
melhor. Para ele a lei de Deus não tem 
mais razão de ser.

A resposta do apóstolo: em Roma-
nos 3:8, ele apenas recrimina os opo-
nentes; ainda não era hora de se defen-
der, pois não começara ainda a expor 
a sua teologia. Em 3:31 ele supre uma 
resposta sumariada, como necessária 
inferência de sua argumentação ante-
rior. No capítulo 6 ele trata detidamen-
te em sua objeção; o tema ali é a vitória 
sobre o pecado. Em 8:1-9 ele volta a 
contra-atacar, mostrando que a vida 
no Espírito cumpre a lei. Finalmen-
te em 12:9 – 15:13 ele oferece uma 
resposta definitiva, discorrendo como 
eticamente será a vida do crente. Com 
efeito, uma das mais bem elaboradas 
exposições da ética cristã se encontra 
nesse trecho de Romanos.

Conclusão: Paulo está correto ao 
argumentar que o sistema salvífico de 
Deus é o único que possibilita a jus-
tiça da lei ser cumprida no homem. 
Como diz Robinson, Deus recusa-se 
a anular “a lei como [incorporando o 
conteúdo de sua vontade], e, de fato, 
segue demonstrando que somente o 
cristão pode realmente cumpri-la.”94 
E segundo Strong: “Removendo os 
obstáculos ao perdão na mente de 
Deus, e por capacitar o homem a 
obedecer, a graça assegura o perfeito 
cumprimento da lei”.95 

Hoje, a acusação vem no sentido 
oposto daquela dirigida contra Paulo: 
afirmar a necessidade de obediência 
à lei de Deus pela alma convertida e 
crente, como fruto da salvação alcan-
çada em Cristo e como evidência do 
processo da santificação ensejada e 
iniciada nela pela justificação pela fé, 
significa negar a salvação exclusiva-
mente pela graça.

Para tal acusação, e respectivos 
acusadores, a resposta é uma só, pre-
cisamente aquela proferida por Paulo 
em sua própria defesa: “a condenação 
destes é justa” (Rm 3:8).

Realidade 12: Como resultado 
deste maravilhoso processo (justifica-
ção pela fé), o preceito da lei é cum-
prido em nós. “Porquanto o que fora 
impossível à lei [...] isso fez Deus en-
viando a seu próprio Filho [...] a fim 
de que o preceito da lei se cumprisse 
em nós” (Rm 8:3, 4).96 Esse resultado 
é entendido de duas formas distintas: 
objetivamente e subjetivamente.

A primeira tem a ver, antes de tudo, 
com o que Cristo fez por nós ao mor-
rer na cruz, pagando o preço da nossa 
redenção; e com o benefício de que 
desfrutamos quando cremos nele e o 
aceitamos como nosso Salvador pes-
soal. Em termos práticos, isso signi-
fica que quando o pecador, crendo em 
Cristo, recebe-o como seu Salvador, 
seus pecados são atribuídos a Jesus, 
enquanto a vida justa de Jesus é atri-
buída a ele. Então, diante da lei, Jesus 
aparece como aquilo que o pecador é, 
um transgressor, e, portanto, morre; e 
o pecador aparece como aquilo que 
Jesus é, um justo, e, portanto, vive. 
Em outras palavras, assumindo Jesus 
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a culpa do pecador, este, no momen-
to em que crê nele, é inocentado, ab-
solvido, justificado, enquanto Jesus é 
condenado, e paga o preço da trans-
gressão do pecador. O pecador pode 
ser absolvido, ou justificado, precisa-
mente porque, no momento em que 
crê em Jesus, ele é considerado um 
cumpridor da lei, já que a vida justa 
de Jesus é atribuída a ele; assim, o 
preceito da lei foi cumprido no peca-
dor, e ele tem o direito de viver a vida 
assegurada àquele que a obedece.

Barclay toca esse ponto ao afirmar:

Porque Jesus foi completamente ho-
mem, exatamente como nós fomos um 
com Adão, agora somos um com Ele; e, 
exatamente como estávamos envoltos 
no pecado de Adão, estamos envoltos 
na perfeição de Jesus. Nele, a humani-
dade cumpriu a lei de Deus, exatamente 
como em Adão a humanidade a quebran-
tou. Nele, a humanidade rendeu perfeita 
obediência, exatamente como em Adão 
a humanidade mostrou a Deus uma fa-
tal desobediência. Os homens são salvos 
porque uma vez estiveram envoltos no 
pecado de Adão, mas agora estão envol-
tos na bondade de Jesus.97

A segunda forma, como se en-
tende o texto, tem a ver com a nova 
vida que o pecador, uma vez justifi-
cado pela fé, vive pelo poder da gra-
ça nele operando. Paulo afirma nesse 
texto que o preceito da lei se cumpre 
em nós “que não andamos segundo a 
carne”, isto é, satisfazendo os desejos 
pecaminosos, “mas segundo o Espíri-
to”, isto é, vivendo de acordo com a 
vontade de Deus. “Andar segundo o 
Espírito” levar-nos-á à plena harmo-
nia com a lei de Deus, que também 
é “espiritual” (Rm 7:14). Como cria-

tura nascida de novo, e com a força 
que Jesus nos dá, palmilharemos o 
caminho da obediência. Diremos 
como o salmista: “Agrada-me fazer a 
tua vontade, ó Deus meu; dentro em 
meu coração está a tua lei” (Sl 40:8). 
Ou, como Paulo, “no tocante ao ho-
mem interior, tenho prazer na lei de 
Deus” (Rm 7:22). A linguagem de 
nossa vida será: “Quanto amo a tua 
lei! É a minha meditação todo o dia” 
(Sl 119:97). Assim, o preceito da lei 
nele se cumpre.

Champlin toca esse ponto ao 
afirmar: “Temos aqui a formação da 
santidade real no crente, que procede 
do princípio da justiça da fé, estando 
alicerçada na comunhão íntima e no 
contato com o Espírito Santo. Esse é 
o sentido essencial dessas palavras”.98 
Igualmente Stott o faz, e de maneira 
ainda mais clara:

Dikaiōma [ver nota 92]... refere-se aos 
mandamentos da lei moral vistos como 
um todo, que Deus quer que seja “cum-
prido” (isto é, “obedecido”, não “satisfei-
to”) em seu povo... Além disso, a lei só 
pode ser cumprida naqueles que “não an-
dam segundo a carne, mas segundo o Es-
pírito”. [...] A carne torna a lei impotente; 
já o Espírito nos dá força para obedecê-
la. Não se trata de perfeccionismo, mas 
de dizer que a obediência é um aspecto 
necessário e possível do discipulado cris-
tão. Embora a lei não possa garantir essa 
obediência, o Espírito pode.99  

Observemos, porém, que a prepo-
sição usada por Paulo em Romanos 
8:4 é em (“preceito da lei cumprido 
em nós”), não “por” (preceito da lei 
cumprido por nós) porque mesmo na 
segunda forma de compreensão do 
que Paulo afirma, o cumprimento da 
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lei não é essencialmente um ato ex-
clusivo do crente; é ato do Espírito 
Santo no crente.100 Isso está em plena 
harmonia com o que o apóstolo afir-
ma em outro texto: “Porque pela gra-
ça sois salvos, mediante a fé; e isto 
não vem de vós, é dom de Deus; não 
de obras, para que ninguém se glorie. 
Pois somos feitura dele, criados em 
Cristo Jesus para boas obras [obedi-
ência aos preceitos divinos], as quais 
Deus de antemão preparou para que 
andássemos nelas” (Ef 2:8-10). Obe-
diência, dessa forma considerada, é 
um ato de Deus no crente, tal como 
sua própria salvação.

O sentido exclusivamente objeti-
vo de “o preceito da lei se cumprisse 
em nós” é assumido por alguns co-
mentaristas, a maior expressão deles 
sendo, provavelmente, Anders Ny-
gren101 e Robert Haldane.102 Por certo, 
esses comentaristas passaram por alto 
o fato de que, em Romanos 8, Pau-
lo continua tratando da santificação, 
tema que ele abriu no capítulo 6. Por 
essa razão, um grande número de es-
tudiosos admite tanto o sentido obje-
tivo como o subjetivo da fórmula. Al-
gumas referências são como seguem.

Por exemplo, Matthew Henry de-
clara que 

tanto em nossa justificação como em nos-
sa santificação, a justiça da lei é cumprida. 
Uma justiça de satisfação para a violação 
da lei é cumprida pela imputação da per-
feita e completa justiça de Cristo, a qual 
satisfaz às máximas demandas da lei. [...] 
Uma justiça de obediência aos comandos 
da lei é cumprida em nós, quando, pelo 
Espírito, a lei do amor é escrita no cora-
ção, e esse amor é o cumprimento da lei 
([Rm]13:10). Embora a justiça da lei não 

é cumprida por nós, não obstante, ben-
dito seja Deus, é cumprida em nós. Isso 
existe para ser encontrado sobre todos e 
em todos os verdadeiros crentes, o que 
corresponde à intenção da lei.103

Plumer observa que “a justiça da 
lei é a justiça que ela demanda”. E 
prossegue: 

Por viva união com Jesus Cristo, recebe-
mos Sua ativa e passiva perfeita obediên-
cia à lei por nós e em nosso lugar como 
nossa justiça justificadora. Nada mais a 
lei demanda [...]; e assim, a justiça da lei 
é perfeitamente cumprida em nossa jus-
tificação. [...] 
Alguns contendem que isso é tudo. Mas 
se o que se viu no v. 3 é correto, pode-
mos, da mesma forma, acrescentar que 
esse verso também envolve a santifica-
ção dos crentes; e que a justiça da lei, 
através de Jesus Cristo e por Seu Espí-
rito, é neles cumprida tão certamente e 
tão seguramente conforme a santificação 
deles avança. [...] Sem santificação ne-
nhum homem verá o Senhor. Uma pro-
fessa confiança nos méritos  de Cris-
to, não seguida por uma conformidade à 
preceitual vontade de Deus, é totalmente 
vã e inútil.104

Pohl afirma igualmente:

A lei, porém, foi cumprida pela vida e 
pela morte de Cristo. Também os segui-
dores de Cristo não estão livres para não 
cumprirem a lei, mas para cumpri-la. [...] 
O modo desse cumprimento será aborda-
do em Romanos 13:8-10, mas o meio é 
exposto aqui: que não andamos segundo 
a carne, mas segundo o Espírito.105

“O propósito e resultado da obra de re-
denção por Cristo,” declara Hendriksen, 
“foi que seu povo, por meio da operação 
do Espírito Santo em seus corações e vi-
das, esforçar-se-iam, estão se esforçan-
do, por cumprir os justos requerimentos 
da lei”.106
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Finalmente Stott:

A santidade é o propósito supremo da 
encarnação e da expiação de Cristo. O 
objetivo de Deus ao enviar seu Filho não 
foi apenas justificar-nos, livrando-nos da 
condenação da lei, mas também santifi-
car-nos através da obediência aos man-
damentos da lei. [...] A santidade consiste 
em cumprir a justa exigência da lei. [...] 
Romanos 7 insiste em dizer que não po-
demos guardar a lei porque a “carne” ha-
bita em nós; Romanos 8:4 diz que sim, 
nós podemos, porque somos habitados 
pelo Espírito de Deus.
Se relembrarmos a passagem inteira 
que vai de Romanos 7:1 até 8:4, o lugar 
constante da lei na vida do cristão de-
veria estar bem claro em nossa mente. 
Nossa libertação da lei (proclamada, por 
exemplo, em 7:4, 6 e em 8:2) não nos 
deixa livres para desobedecer a ela. Pelo 
contrário, a obediência à lei por parte do 
povo de Deus é tão importante que Ele 
enviou Seu Filho para morrer por nós e 
Seu Espírito para viver em nós, a fim de 
assegurar essa obediência.107

Assim, parece evidente que Ro-
manos 8:4 comporta os dois sentidos 
da justiça de Cristo: ela é tanto impu-
tada quanto comunicada, o que pos-
sibilita ao crente não somente ser de-
clarado, mas tornado justo por Deus, 
respectivamente através da experiência 
da justificação e da santificação, am-
bas pela fé.

as Doze realiDaDes no contexto De 
minneapolis

Naturalmente, Ellen G. White, em 
seus escritos, toca nestas realidades 
antes de 1888.108 Mas, desde 1875, e 
notadamente a partir de 1888, ela foi 
muito mais incisiva no assunto.109 A 
razão disso é, certamente, o principal 

tema abordado na Assembleia: a jus-
tificação pela fé, que ela reconheceu 
como preciosa mensagem enviada 
por Deus,110 luz procedida do céu.111 

Apenas algumas citações são sufi-
cientes para se constatar seu empenho 
por algo tão relevante, e como ela res-
salta cada uma das doze realidades:

Realidade 01: Todos pecaram
Quatro anos após a Assembleia, 

ela escreveu: 

Toda a família humana transgrediu a lei 
de Deus, e como transgressor da lei, o 
homem está desesperançadamente arrui-
nado, pois ele é inimigo de Deus, sem 
forças para fazer qualquer coisa boa.112

Ela afirmou isso no contexto da 
justiça própria, o que indica que ela 
tinha a justificação pela fé em mente. 

Muitos se enganam acerca do estado do 
seu coração... Envolvem-se em sua pró-
pria justiça, e satisfazem-se com alcançar 
sua própria norma humana de caráter... 
Por si mesmos não podem satisfazer as 
reivindicações de Deus!13

Realidade 02: Pecado é a trans-
gressão da lei

Passados apenas dois anos des-
de a Assembleia, ela, com vistas à 
grande verdade da justificação pela 
fé, declarou: 

Nós transgredimos a lei de Deus, e pelas 
obras da lei nenhuma carne será justifica-
da. Os melhores esforços que o homem, 
em suas próprias forças, pode fazer, não 
têm valor para satisfazer a santa e justa 
lei que ele transgrediu; mas através da fé 
em Cristo ele pode reivindicar a justiça 
do Filho de Deus como toda suficiente. 
Cristo satisfez as demandas da lei em 
Sua natureza humana. [...] 
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Quem procura alcançar o Céu por suas 
próprias obras, guardando a lei, tenta 
uma impossibilidade. [...] O esforço que 
o homem faz em suas próprias forças 
para obter a salvação, é representado pela 
oferta de Caim. Tudo o que o homem ve-
nha a fazer sem Cristo está poluído com 
egoísmo e pecado.114

Realidade 03: A transgressão da 
lei de Deus resulta em morte

Igualmente de dois anos depois 
da Assembleia nos vem este afirma-
ção: “A transgressão colocou o mun-
do todo em risco, sob a sentença de 
morte”.115 Algum tempo mais tarde 
ela também  afirmou: “A morte é [...] 
o infalível resultado da desobediência 
à lei de Deus”.116

Realidade 04: Cristo jamais 
transgrediu a lei de Deus

Ainda em 1890 ela escreveu: 
“Jesus guardou os mandamentos de 
Deus”.117 Mais tarde ela confirmou 
a obediência de Cristo como sendo 
recurso de salvação. “Por sua obe-
diência a todos os mandamentos de 
Deus, Cristo operou a redenção do 
homem.”118 “Cristo foi obediente a 
cada requerimento da lei”,119 e isso 
constitui “seu manto de justiça. So-
mente a cobertura que Cristo mesmo 
providenciou pode nos capacitar a 
comparecer à presença de Deus. Esta 
cobertura, o manto de Sua própria jus-
tiça, Cristo colocará sobre cada alma 
arrependida e crente”.120

Realidade 05: Cristo assumiu  
nosso lugar

Três anos depois da Assembleia, 
ela escreveu: “Cristo assumiu a posi-
ção de fiador e libertador ao tornar-se 
pecado pelo homem”.121 E passados 
mais oito anos: “Tomou sobre sua 

alma divina o resultado da transgres-
são da lei de Deus. [...] Todo o sofri-
mento que constitui o resultado do 
pecado foi lançado no seio do inocen-
te Filho de Deus”.122

Realidade 06: Ao morrer por nós, 
Cristo nos livrou da penalidade da lei

Em um livro praticamente oriundo 
do evento de 1888, ela escreveu que 
Cristo “foi contado como transgressor, 
a fim de que nos redimisse da conde-
nação da lei”.123 Um ano depois da 
Assembleia, ela registrou: “Ele veio 
para redimir [o mundo] da maldição 
do pecado e da penalidade da trans-
gressão, para que o transgressor pu-
desse ser perdoado”.124

Temos também esta jóia de sua 
pena, provinda de 1912: “Devido a 
eficácia do divino sacrifício, a penali-
dade da lei será cancelada”.125

Realidade 07: A fé é o meio de nos 
apoderarmos desta grande bênção

Ela declarou em 1893: “Quando a 
alma se apóia em Cristo como única 
esperança de salvação, então se ma-
nifesta a fé genuína”.126 Três anos an-
tes ela havia escrito: “A fé genuína se 
apropria da justiça de Cristo, e o pe-
cador é feito vencedor com Ele. A fé 
viva habilita seu possuidor a se apoiar 
nos méritos de Cristo”.127

Realidade 08: Somos justificados 
(absolvidos da condenação da lei) 
quando cremos  em Jesus

Outra citação datada de 1893: 
“Cristo, por sua obediência prestada à 
lei, reclama para a alma arrependida, 
o mérito de Sua própria justiça”.128 
Segundo o que ela disse em 1902, Je-
sus pode reivindicar esse privilégio 
para aquele que nele crê, simples-
mente por este profundamente sig-
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nificativo gesto de sua parte: “Cristo 
tornou-se a propiciação do pecado 
do homem. Ele ofereceu sua perfei-
ção de caráter em lugar da pecami-
nosidade do homem. Tomou sobre si 
a maldição da desobediência”.129 

Um ano após a Assembleia, ela to-
cou esse ponto com outras palavras: 

A lei requer justiça, e esta o pecador deve 
à lei; mas ele é incapaz de a apresentar. 
A única maneira em que pode alcançar a 
justiça é pela fé. Pela fé pode ele apre-
sentar a Deus os méritos de Cristo, e o 
Senhor lança a obediência de seu Filho a 
crédito do pecador. A justiça de Cristo é 
aceita em lugar do fracasso do homem, e 
Deus recebe, perdoa, justifica a alma  ar-
rependida  e  crente, trata-a como se fosse 
justa, e ama-a tal qual ama seu Filho.130

 
Um ano depois ela afirmou: 

“Quando por meio de arrependimen-
to e fé aceitamos a Cristo como nosso 
Salvador, o Senhor perdoa nossos pe-
cados e suspende a punição prescrita 
para a transgressão da lei. O pecador 
se encontra, então, diante de Deus 
como uma pessoa justa”.131

Realidade 09: Ao crermos, mor-
remos para o pecado e passamos a 
viver para a justiça

Sobre essa realidade consequente 
da justificação pela fé, Ellen G. White 
também é explícita. Uma declaração 
a respeito, datada de 1890, registra: 
“Jesus, [...] pela sua preciosa graça, 
fortalecerá as faculdades morais, e 
os pecadores poderão se considerar 
‘mortos para o pecado, mas vivos 
para Deus’”.132

Realidade 10: Cristo, portanto, 
não nos justifica para continuarmos 
transgredindo a lei de Deus

Ela se refere com alguma insistên-
cia a essa outra realidade consequen-
te. Cinco citações, com suas respecti-
vas datas, são como seguem:

1890: “Quando nos revestimos da 
justiça de Cristo, não temos nenhum 
prazer no pecado. [...] Poderemos co-
meter erros, mas odiaremos o pecado 
que causou os sofrimentos do Filho de 
Deus”.133 “Ao contemplarmos a Cris-
to, traspassado por nossos pecados, 
veremos que não podemos transgre-
dir a lei de Deus e permanecer em Seu 
favor; sentiremos que, como pecado-
res, temos de nos apoderar dos méri-
tos de Cristo e deixar de pecar.”133 “A 
justiça de Cristo [...] se manifesta na 
obediência a todos os mandamentos 
de Deus.”135

1893: “É pela contínua entrega da 
vontade, pela obediência contínua, que 
se retém a bênção da justificação”.136

1899: “Para que o homem con-
serve essa justificação, tem de haver 
obediência contínua, mediante ativa e 
viva fé que opera por amor e purifica 
a alma”.137

Realidade 11: A fé não põe fim à 
lei de Deus. Ao contrário, ela a con-
firma

Essa é mais uma realidade con-
sequente que recebe certa ênfase da 
parte de Ellen G. White. Mais três co-
locações com as respectivas datas:

1890: “Por sua [de Jesus] vida na 
Terra, honrou a lei de Deus. Por sua 
morte, estabeleceu-a”.138

1892: “É a fé, e ela só, que, em 
vez de nos dispensar da obediência, 
nos torna participantes da graça de 
Cristo, a qual nos habilita a prestar 
obediência”.139 “A morte de Cristo 
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é argumento irrespondível quanto à 
imutabilidade e a justiça da lei.”140

Realidade 12: Como resultado 
desse maravilhoso processo, o preceito 
da lei de Deus é cumprido em nós.

Como visto, esse resultado envol-
ve dois sentidos distintos que preferi 
assim classificar: (1) sentido objeti-
vo ― a justiça de Cristo, sua perfeita 
obediência à lei de Deus, é imputada 
a nós; e (2) sentido subjetivo ― atra-
vés do novo nascimento, passamos a 
viver uma vida de obediência aos re-
clamos divinos.

Ellen G. White confirma esses 
dois modos do cumprimento do pre-
ceito da lei na experiência daquele 
que crê? Vamos conferir:

Sentido objetivo. A justiça de 
Cristo, Sua perfeita obediência à lei 
de Deus, é imputada a nós. 

O Senhor imputa ao crente a justiça de 
Cristo e perante o universo o pronuncia 
justo. Transfere seus pecados para Jesus, 
o representante, substituto e penhor do 
pecador. Embora, como pecadores, es-
tejamos sob a condenação da lei, Cristo, 
por sua obediência prestada à lei, recla-
ma para a alma arrependida, o mérito de 
Sua própria justiça.141

Ela escreveu esse testemunho em 
1893. No ano seguinte, ela disse:

Mediante a imputada justiça de Cristo, o 
pecador pode sentir que está perdoado, e 
saber que a lei não mais o condena, visto 
ele estar em harmonia com todos os seus 
preceitos. Compreende que a lei foi obe-
decida em seu favor pelo Filho de Deus, 
e que a pena da transgressão não pode 
cair sobre o pecador crente.142

Mais um ano e ela declarou: “Os 
méritos de Jesus apagam as transgres-

sões, e cobrem-nos com as vestes da 
justiça tecidas no tear do Céu”.143

Então, de 1896 nos vem esta pé-
rola: “No momento em que o pecador 
crê em Cristo, permanece sem conde-
nação à vista de Deus; pois a justiça 
de Cristo é sua; é-lhe imputada a per-
feita obediência de Cristo”.144

Nota-se, portanto, que Ellen G. 
White dá a necessária ênfase ao senti-
do objetivo do cumprimento da lei no 
crente. Mas ela não poderia deixar de 
aludir igualmente ao sentido subjeti-
vo desta experiência.

Sentido Subjetivo. Através do 
novo nascimento, passamos a viver 
uma vida de obediência aos reclamos 
divinos. 

No novo nascimento, o coração é posto 
em harmonia com Deus, ao colocar-se 
em conformidade com Sua lei... Então, 
“a justiça da lei” se cumpre “em nós”.145

A declaração anterior data do ano 
da Assembleia, 1888.

De 1892 temos: 
O coração, que em seu estado irregene-
rado não era sujeito à lei de Deus, agora 
se deleita em seus santos preceitos. [...] 
E cumpre-se a justiça da lei em nós, os 
que não andamos “segundo a carne, mas 
segundo o espírito.”146

Antes, em 1890 Ellen G. White 
havia declarado: “Redenção em Cris-
to significa cessar a transgressão da 
lei de Deus e ser livre de cada pecado.  
[...] Ele não nos salva  pela lei”, ela 
afirma, “nem nos salva em desobedi-
ência à lei. [...] O evangelho de Cristo 
não dá licença para quebrar a lei”.147

Mas, da mesma forma que Ele não 
nos salva para continuarmos desobe-
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decendo a lei, também não nos salva 
por sermos, através de nossa obediên-
cia, merecedores da salvação. Jamais 
nossos atos resultam em mérito diante 
de Deus. Ela disse em 1895: 

Nossa aceitação por Deus só é segura por 
meio de seu Filho amado, e as boas obras 
são apenas o resultado da atuação de seu 
amor que perdoa o pecado. Não consti-
tuem um crédito para nós, e nada nos é 
atribuído por nossas boas obras que pos-
samos usar para reivindicar uma parte na 
salvação de nossa alma. A salvação é o 
dom gratuito de Deus para o crente, que 
lhe é concedido unicamente por amor a 
Cristo. Não pode apresentar suas boas 
obras como argumento para a salvação 
de sua alma.148

A essa altura, temos que levar em 
consideração que a santificação pela 
fé segue naturalmente a experiência 
da justificação pela fé. Ela tem a ver 
com a importante pergunta: “Uma vez 
justificado, o quê?”

Agora transformada e sob o im-
pulso da graça, a vida de quem foi ge-
nuinamente justificado pela fé segue 
submissa ao processo da santificação 
operada pelo Espírito Santo no cren-
te. Ellen G. White afirmou em 1895: 

A justiça interior é testificada pela exte-
rior. Quem é justo interiormente não é 
insensível nem incompassivo, mas dia 
a dia cresce na imagem de Cristo, indo 
de força em força. Aquele que está sendo 
santificado pela verdade será auto-con-
trolado, e seguirá nos passo de Cristo até 
a graça se esvair em glória. É imputada 
a justiça pela qual somos justificados; 
aquela pela qual somos santificados, é 
comunicada. A primeira é nosso título 
para o céu; a segunda, nossa adaptação 
para ele. A justiça interior é testificada 
pela exterior.149

Semelhança com Jesus é o grande 
ideal a ser buscado a cada momento, 
e vivido em escala ascendente. Esta 
citação nos vem de 1890: 

É olhando a Jesus e contemplando-lhe a 
amabilidade, tendo os olhos fixos nele, 
que nos transformamos à sua semelhan-
ça. Ele dará graça a todos quantos lhe 
seguem o caminho, fazem sua vontade e 
andam na verdade.150

conclusão

Temos observado doze realidades 
vinculadas à justificação pela fé. É evi-
dente que não esgotam o assunto, pois 
nem mesmo Lutero o conseguiu em 1° 
de novembro de 1517, ao afixar nada 
menos que suas 95 teses na porta da 
igreja de Wittenberg, na Alemanha; ou 
Morris Venden, em nossos dias, com 
mais 95, tendo como pano de fundo 
esse fato histórico desencadeador da 
Reforma Protestante do século 16.151

Entendo que essas doze realidades 
identificam fundamentalmente o con-
ceito bíblico da justificação pela fé, 
começando com os fatores que con-
dicionam o homem a uma situação de 
extrema carência por justiça e salva-
ção, então distinguindo com proprie-
dade os atos de Deus que suprem essa 
carência, para, finalmente, caracte-
rizar os resultados da justificação na 
vida humana.

A julgar pelas colocações feitas, a 
partir de 1888, por Ellen G. White no 
tocante a essas realidades, não há por-
que contestar o fato de que a Assem-
bleia de Minneapolis percebeu o corre-
to ensino bíblico sobre justificação pela 
fé e tomou decisões coerentes sobre 
tão magno assunto. É notável o para-
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lelo dessas colocações com citações de 
autores evangélicos, alguns dos quais 
foram referidos neste estudo. Isso re-
força a noção de que os adventistas do 
sétimo dia se harmonizam com o pen-
samento da Reforma no que concerne 
à justificação pela fé; um levantamento 
da posição dos principais reformadores 
confirma esse fato.152 E mais que con-
dizentes com a Reforma, os adventistas 
se ajustam com o que a Bíblia diz.

Ao fim de tudo, fica-nos a convic-
ção de que justificação pela fé exige 
mais que aprendizado e apreensão in-
telectual. Requer a posse dos méritos 
de Cristo, nossa fé nele como Salva-
dor, e nosso comprometimento com 
Ele, para lhe sermos seguidores fiéis. 
Em outras palavras, justificação pela 
fé é uma questão de experiência, é algo 
não apenas para ser entendido, mas, 
antes de tudo, para ser desfrutado. Em 
1890, Ellen G. White declarou:

Há muitos que creem que Cristo é o Salva-
dor do mundo, que o evangelho é verídico 
e revela o plano da redenção, mas não pos-
suem uma fé que salva. Estão intelectual-
mente convencidos da verdade, mas isto 
não é suficiente; a fim de ser justificado, o 
pecador precisa ter aquela fé que se apro-
pria dos méritos de Cristo para a sua pró-
pria alma [...] a crença dos que meramente 

dão aquiescência intelectual às verdades 
da Bíblia [...] não lhes trará os benefícios 
da salvação. Essa crença não atinge o pon-
to vital, pois a verdade não prende o cora-
ção nem transforma o caráter.153

Mas quando a justificação pela fé é 
experimentada, os efeitos de tal experi-
ência não se fazem esperar. E atestamos 
que vida cristã não é apenas uma ques-
tão de boca, mas de obediência a Deus. 
Não adianta alguém falar que é de Je-
sus, quando vive como um incrédulo; 
há de ser um verdadeiro seguidor dele. 
Ela disse, em 1898: “O maior dos en-
ganos do espírito humano, nos dias de 
Cristo, era que um mero assentimento 
à verdade constituísse justiça”.154 Nes-
se  mesmo  ano,  ela  afirmou:  “Não  
pode  o  homem  esperar  colocar-se  
inocente diante de Deus e em paz com 
Ele, mediante os méritos de Cristo, se 
ao mesmo tempo continua em pecado. 
Tem de deixar de transgredir, e tornar-
se leal e verdadeiro”.155

 Nesse ponto, a Palavra de 
Deus é clara: “Ora, sabemos que o 
temos conhecido por isto: se guarda-
mos os seus mandamentos. Aquele 
que diz: eu o conheço, e não guarda 
os seus mandamentos, é mentiroso, e 
nele não está a verdade” (1Jo 2:2, 3).
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