
JUSTIFICAÇÃO 
 
O ministério do Espírito Santo de Deus, produz justificação e vida 
pela expressão original do evangelho, carregado de amor sincero e 
autoridade espiritual. 
 
O ministério da letra trouxe morte, por conta da arrogância e 
autoridade humana. Em nós não está o Ministério da Condenação, 
mas sim o Ministério da Justificação em Cristo Jesus. 
 
A relevância da nova aliança 
 
A relevância da nova Aliança é algo a ser notado por ser muito mais 
glorioso, tratando-se do ministério do Espirito Santo de Deus o 
ministério que produz justificação e vida. 
 
7 Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a 
morte; no entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os 
filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de 
Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse 
brilho estivesse se desvanecendo. 
8 Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? 
9 Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto 
mais ainda será o ministério que produz a justificação! 
2 Coríntios 3:7-9 
 
Jesus foi entregue a morte pelos nossos pecados e ressuscitou 
para nossa justificação. 
1 Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, 
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, 
Romanos 5:1 
 
O ministério do Espirito por intermédio dos homens 
O ministério do Espirito de Deus que estava em Jesus é o mesmo 
que está entre nós, e é esse ministério que precisa ser vivido. 
12 Em verdade, em verdade vos asseguro que aquele que crê em 
mim fará também as obras que Eu faço e outras maiores fará, pois 
eu vou para o meu Pai. 
João 14:12 
 
Jesus se referia ao Ministério do Espirito por intermédio dos 
Homens, sem Ele nossa obra será morta. 



5 Eu Sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, 
e Eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim não podeis realizar 
obra alguma. 
João 15:5 
 
Justificação nos coloca no lugar de santidade 
 
Está registrado nas escrituras sagradas a respeito da nossa 
justificação por meio da morte e ressureição de Jesus, somos 
inocentados da condenação do inferno por meio do Espírito Santo 
que produz frutos de justiça ao nosso Espirito. 
14 e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e 
que nos era contrária. Ele a 
removeu completamente, pregando-a na cruz; 
Colossenses 2:14 
 
A justificação restaura a relação do homem com Deus 

 
Quando Adão pecou, ele se cobriu com folhas, então Deus matou 
um animal tirando a sua pele e cobriu Adão, simbolizando que 
Cristo o Cordeiro de Deus viria a morrer para cobrir o pecado 
dos homens. 
7 Então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam 
nus; em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas 
para cobrir-se. 
21 Fez Yahweh Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, 
sua mulher. 
Gêneses 3:7,21 
 
Somente através de Cristo pela fé, é que o homem alcança 
justificação. Todos que estão em Cristo pela fé são inocentados do 
pecado. 
16 estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano 
não pode ser justificado pela prática da Lei, mas somente por meio 
da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em 
Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de 
forma alguma pela prática da Lei, porquanto é certo que por praticar 
a Lei ninguém será capaz de ser justificado. 
Gálatas 2:16 
 
1 Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão 
em Cristo Jesus. 
Romanos 8:1 



A igreja precisa resgatar a identidade da santidade 
 
Sem santidade ninguém verá a Deus, precisamos ter um 
relacionamento pessoal e diário com Cristo para ser semelhante a 
Ele em santidade, esse relacionamento nos faz crescer de dentro 
para fora, assim passamos a conhecer quem somos em Cristo, isso 
é amadurecimento espiritual. 
14 Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em 
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 
Hebreus 12:14 
 
Restaurando a espiritualidade 
 
Cada vez que enfrentamos os processos da vida na presença do 
Espirito Santo e nos deixamos guiar por Ele, temos a oportunidade 
de amadurecer mais e alcançar maturidade espiritual. 
1 Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de 

tudo o que possa contaminar o corpo e, por conseguinte a alma, 
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Consolo em meio às 
aflições. 
2 Coríntios 7:1 
 
Hoje ouvimos muitos dizerem: O que eu devo fazer para mudar de 
vida? Precisamos ter a mente de Cristo, pois fomos justificados em 
Cristo Jesus e precisamos desse entendimento através do próprio 
Espirito Santo. 
 
Justificação de Deus aos homens 
A preocupação nos trás peso, tudo que se torna pesado está sendo 
feito de forma errada, de forma humana, Deus nos deu um fardo 
leve e um jugo suave e precisamos viver isso através do Espirito 
Santo. Justificação de Deus é o ato de justificar o pecador, 
inocentando da sua condenação, e tornando-o justo sem pecado 
em Cristo. 
 
1 Um salmo didático de Davi. Bem-aventurado aquele que tem suas 
transgressões perdoadas e seus pecados apagados! 
2 Como é feliz aquele a quem o SENHOR não considera iníquo e 
em cuja alma não há hipocrisia! 
Salmo 32:1-2 
O ministério humano não tem poder de justificação na ação do 
homem natural. 



10 Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito 
será extinto. 
1 Coríntio 13:10 
O perfeito já chegou, Cristo já está entre nós, pois Ele é a 

esperança da glória. 

 

Conclusão: 

Tome a posição de andar em santidade para a glória de Deus, 

alimentando-se diariamente da Palavra e orando ao Espírito Santo 

pedindo-lhe direção e sabedoria. 


