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Lição XXII – A OBRA DO 
ESPÍRITO SANTO 

Justificação e Adoção

Justificação e Adoção
• Justificação
“A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa
todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si,
somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada, é recebida 
só pela fé”

• Adoção
Primeiro os seres humanos caídos são agora filhos do diabo (Jo
8.44);

Segundo, a causa da adoção é Deus, Deus é aquele que adota. E a
adoção é uma expressão de amor de Deus (1 Jo 3.2)

O pai ordenou que todos que fossem escolhidos em Cristo fossem
também adotados como filhos de Deus(Ef 1.5);

A adoção é um aspecto chave na Nova Aliança, ele é promessa de
Deus(2 Co 6.18)

1. A obra do Espírito Santo na regeneração 
e na conversão é suficiente para absolver 

o pecador da condenação de Deus?

• A obra do Espirito Santo na Regeneração e
Conversão é indispensável, contudo
insuficiente. Por isso, torna-se necessário que
o ser humano seja justificado perante Deus
mediante a sua união com Cristo através da
fé Nele.

• Rm 3. 21-28

2. Em que consiste a JUSTIFICAÇÃO
do pecador perante Deus?

Consiste da declaração da nossa 
inocência perante Deus. É uma 
declaração objetiva e definitiva de 
absolvição da culpa do pecado de tal 
forma que não estamos mais 
sujeitos à condenação de Deus

• Rm 5:1,2; 8:1,2
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3. Como Deus pode assim absolver o 
pecador?

• Por essa razão Cristo é o único mediador 
entre Deus e os homens. 1 Tm 2:5,6.

A justiça santa 
e perfeita de 

Deus

o sacrifício do 
seu Filho –

Jesus Cristo. � 1Co 1:30; 2 
Co 5:19-21.

4. Como alguém pode ter acesso aos 
méritos da obra de Cristo na cruz?

Não há nada que o ser humano possa fazer; 
por isso essa obra deve-se exclusivamente à 
misericórdia e à graça imerecida de Deus.

A justificação é pela fé na obra de Cristo na 
cruz do calvário

• Gn 15:6; Rm 4:18-25; Gl 3:19-29.
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5. Isso significa que deixamos de ser 
pecadores quando cremos em Cristo?

• Não exatamente.

• Quando somos unidos a Cristo, Deus nos 
declara justos com base na justiça perfeita 
de Cristo. Portanto, embora justificados, 
permanecemos pecadores dependentes do 
perdão e da graça de Deus – 1 Tm 1:15; 1 
Jo 1:5 – 2:2.

6. Como podemos conciliar essa condição 
simultânea de justos e pecadores com a 

regeneração e a conversão?

Pela fé em cristo jesus que resulta em uma 
vida de transformação e regeneração, mais 
dependemos somente da justiça perfeita de 
jesus cristo ( rm 8.1-4)  
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7. Que garantia temos da parte de Deus de 
que Ele não revogará a sua sentença 

favorável àqueles que depositam sua fé em 
Jesus Cristo?

A  morte e ressurreição de seu 
Filho – Jesus Cristo;

O Espírito Santo como prova da 
nossa adoção irrevogável.

• Rm 8:28-39, Rm 8:15-17; Gl 4:4,5
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