
SETE PRINCÍPIOS DE 
JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ 



1. O cristão faz o que é certo por ser cristão, nunca a fim de sê-lo.
2. Justiça = Jesus. Não temos justiça à parte dEle. 
3. A única maneira de buscar justificação, é procurar a Jesus.
4. Cristianismo e salvação não se baseiam no que você faz, mas em quem 
você conhece. 
5. Fazer o certo por não praticar o errado não é agir certo. Ser bom por 
não ser mau não é ser bom.
6. A justificação tornará você moral, mas moralidade não tornará você 
justo. 
7. Nossas boas obras não causam nossa salvação. Nossas más obras 
não causam nossa perdição.

Extraído do livro: 95 teses sobre Justificação pela Fé. Morris Venden



1. O cristão faz o que é certo por ser cristão, nunca a fim de 
sê-lo.

Uma bananeira, produz bananas, por ser uma bananeira ou 
para se tornar uma?



Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos 
espinheiros, ou figos dos abrolhos?

Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má 
produz frutos maus.

Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar 
frutos bons.

Mateus 7:16-18



Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água 
doce e água amargosa?

Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a 
videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e 

doce.

Tiago 3:11,12



Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas 
manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a 

fazer o mal.

Jeremias 13:23



Nos tornamos cristãos, porque fazemos o que é certo ou 
porque andamos nos passos de Cristo?

O nosso bom comportamento, nossas boas ações, a 
nossa religiosidade, não nos faz cristãos genuínos; nos 
mostra apenas que somos corretos, justos aos olhos do 
homem, somos moralmente certos. Cumprir a lei, não é 
apenas para o cristão, “mas dever de todo homem.”



2. Justiça de Deus = Jesus. Não temos justiça à parte dEle.

Justiça de Deus x Justiça do Homem

Justiça é fazer o que é certo? Justiça é andar em 
conformidade com a lei de Deus e dos homens? Justiça é 
praticar a santidade? Justiça é praticar o amor? Tudo isso, 
pode até justificar o homem para o homem, mas não para 
Deus!



Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas 
justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchamos 
como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos 

arrebatam.

Isaías 64:6



E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da 
lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que 

vem de Deus pela fé;

Filipenses 3:9

E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista 
não se achará justo nenhum vivente.

Salmos 143:2



Se a justiça de Deus é definida como fazer o que é certo, 
então qual a única coisa de que necessitamos para ser 
justo? Fazer o que é correto. Nesse caso, não teríamos 
necessidade da real Justiça de Deus, que é Cristo Jesus.

A Lei (aio), ela só será verdadeiramente apreciada e 
aceita, se nós formos conduzidos a Cristo. (Gálatas 3:24). 
Precisamos da Lei para nos encontrar com Cristo! Ele é a 
nossa Justiça, não a Lei. 



3. A única maneira de buscar justificação, é procurar a 
Jesus.

Não fazemos pão sem farinha. Não tomamos banho sem 
água. Assim, para termos justiça precisamos de Jesus. 
Para sermos cristãos, precisamos de Cristo! Os judeus 
achavam que eles eram salvos através das obras. O 
Messias viria salvar não do pecado, mas dos inimigos.



Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto 
por obra o seu juízo; buscai a justiça, buscai a mansidão; pode ser 

que sejais escondidos no dia da ira do Senhor.

Sofonias 2:3

Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e este 
será o seu nome, com o qual Deus o chamará: O SENHOR 

JUSTIÇA NOSSA.

Jeremias 23:6



Como nos tornamos cristãos? Sendo bons, indo a igreja? Como 
nos tornamos justos? Guardando a Lei, fazendo obras? Como nos 
tornamos santos? Lendo a Bíblia e orando? O como não é a 
questão.

Justificação pela fé é uma Pessoa, é termos uma experiência 
com Essa Pessoa, a Justiça nos justifica, a Justiça nos santifica!

QUEM me torna cristão? QUEM nos torna justos? QUEM nos 
torna santos? O QUEM. Essa é a questão!



4. Cristianismo e salvação não se baseiam no que você 
faz, mas em quem você conhece.

Você acredita que seu relacionamento com Cristo é a 
coisa que faz toda a diferença em sua vida espiritual? 

Você acredita que o cristianismo se baseia em quem você 
conhece? Ou crê que se baseia no que você faz? 



E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.

João 17:3

E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu 
sou o Senhor; e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por 

Deus; porque se converterão a mim de todo o seu coração.

Jeremias 24:7



Conhecer o Pai e o Filho é a base integral da vida cristã. 
Conhecendo o Filho, conheceremos o Pai, assim trilhamos 
o caminho para a vida eterna. Conhecer a Jesus 
transformará seu estilo de vida, pois ao aprender a amá-Lo 
e associar-se com Ele, você será transformado à Sua 
imagem.

Justificação é uma Pessoa. Salvação é uma Pessoa. 
Mediante Jesus, sua vida eterna pode começar hoje!



5. Fazer o certo por não praticar o errado não é agir certo. 
Ser bom por não ser mau não é ser bom. 

Você pode estar fazendo o certo por fora, mas o errado por 
dentro. E isso não é certo! O único que realmente faz o que 
é certo é aquele que é certo por dentro tanto quanto por 
fora. 



Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que sois 
semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente 

parecem formosos, mas interiormente estão cheios de 
ossos de mortos e de toda a imundícia.

Assim também vós exteriormente pareceis justos aos 
homens, mas interiormente estais cheios de hipocrisia e de 

iniquidade.

Mateus 23:27,28



Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos 
escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos 

céus.

Mateus 5:20



O objetivo para o cristão é ser bom tanto por dentro 
quanto por fora.

 
Não importa o tamanho da bondade exterior, ela não 

serve para a salvação.

Para este mundo, ser bom por fora apenas pode ser 
suficiente. Para o reino de Deus não!



Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera 
foras frio ou quente!

Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei 
da minha boca.

Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e 
não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e 

nu;

Apocalipse 3:15-17



Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que 
te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça 

a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, 
para que vejas.

Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e 
arrepende-te.

Apocalipse 3:18,19



Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e 
guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as 

suas vergonhas.

Apocalipse 16:15

Perceba que Laodicéia está nua espiritualmente, mas o último 
povo que estará passando pelas sete últimas pragas, não estará. 
Isso é sinal que ouviram o conselho de Jesus.



Bondade e justiça que existe somente no exterior é 
repulsiva a Deus. Ele sabe que o pecador declarado é mais 
facilmente alcançado com as boas novas de salvação do 
que aquele que não sente qualquer necessidade. A justiça 
exterior é não só inútil aos olhos de Deus, mas é-Lhe 
mesmo repugnante. 

O Fariseu e o Publicano – Lucas 18:9-14



O que é o ouro provado no fogo, as roupas brancas e o 
colírio para os nossos olhos?

O ouro são as obras e o amor provenientes de Cristo = 
Isaías 55:1. Nossas obras serão provadas pelo fogo = 
1Corintios 3:12-13

Roupas brancas são a Justiça de Cristo, é a salvação, a 
santidade = Apocalipse 3:4-5; 19:8.

Colírio é a iluminação do Espírito = Efésios 1:17-18



6. A justificação tornará você moral, mas moralidade não 
tornará você justo.

Deus não é contra a moralidade! Se você estiver vivendo 
uma vida moral, ficará livre da cadeia. Haverá de manter-se 
melhor num emprego. Sua reputação e conceito na 
comunidade melhorará. Mas não podemos substituir a 
Justiça pela Moralidade! Vejamos uma parábola:



Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, 
dizendo:

O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as 
bodas de seu filho;

Mateus 22:1,2

Você é a Igreja e está se preparando para casar-se com Cristo!



E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que 
não estava trajado com veste de núpcias.

E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E 
ele emudeceu.

Mateus 22:11,12

Quem era os convidados (versos 9-10)? Qual foi o erro do homem?



Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e 
lançai-o nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes.

Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.

Mateus 22:13,14

A moralidade não só fracassará em torná-lo justo, mas, na 
verdade, pode afastá-lo da genuína justiça.



Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e 
não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e 

nu;

Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que 
te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça 

a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, 
para que vejas.

Apocalipse 3:17,18



Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque 
vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.

E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente; 
porque o linho fino são as justiças dos santos.

E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados 
à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as 

verdadeiras palavras de Deus.

Apocalipse 19:7-9



E possível ter bondade exterior somente, mas nunca é 
possível ter bondade interna sozinha.  Quando o coração é 
mudado, o resultado inevitável será uma mudança de 
comportamento. A justificação sempre fará você moral.



7. Nossas boas obras não causam nossa salvação. 
Nossas más obras não causam nossa perdição.

Se as boas obras não nos salvam, então elas não devem 
ser importantes. E se nossas obras más não causam nossa 
perdição, então está certo praticá-las.

Será isso certo?



Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras 
da lei.

Romanos 3:20

E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos 

ser salvos.

Atos 4:12



Ainda que também podia confiar na carne; se algum outro cuida 
que pode confiar na carne, ainda mais eu:

Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de 
Benjamim, hebreu de hebreus; segundo a lei, fui fariseu;

Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na 
lei, irrepreensível.

Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo. 
Filipenses 3:4-7



Nossa atenção não deve concentrar-se sobre nossas ações, 
sejam elas boas ou más. Ao buscar salvação, devemos focalizar a 
Jesus e, ao contemplá-Lo, somos transformados à Sua imagem. 
Toda vez que olharmos a nós próprios, fracassaremos. Ou 
veremos nossa pecaminosidade e nos tornaremos desanimados, 
ou veremos nosso bom comportamento e ficaremos orgulhosos. 
É um beco sem saída, seja qual for a direção que tomarmos. 
Somente olhando à Jesus estaremos seguros.



A salvação será pelo que fizemos a respeito de Cristo. As boas 
obras, estarão presentes no crente salvo, mas não foram elas que 
causaram a salvação.  Do mesmo modo, a perdição, será pelo que 
não fizemos a respeito de Cristo. As más obras estarão presentes 
no ímpio, mas elas não foram a causa da perdição, serão o 
resultado. 

Deus não julga pelos atos exteriores, mas pelo coração.



Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua 
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho 

rejeitado; porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o 
homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para 

o coração.

1 Samuel 16:7



Conclusão:
Tudo que fazemos, reflete a obra que Cristo fez e fará em 

nossas vidas. Somos cristãos e justos, porque temos Cristo 
como nossa Justiça. Conhecer o Pai e o Filho, é o caminho 
para vida eterna. As obras que fazemos, deve vir do nosso 
interior também  e não apenas exteriormente. Nossas 
obras corretas são justas diante do homem, porém elas 
não causam a nossa salvação.



Por João Carvalho  |  (83) 9.9610.8514        https://www.facebook.com/Revelações de Jesus Cristo

https://www.facebook.com/
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