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ninguu00e9m pode condenar a quem deus justificou rom 8 33 34
Tudo isto u00e9 obtido gratuitamente sem as nossas obras ef 2 8 9 nunca seru00e1 obtido com base nos
nossos merecimentos u00c9 obtido por nada sem que nada fau00e7amos alu00e9m de crer o ladru00e3o
que foi salvo na cruz e as pessoas que aceitam a cristo em seus leitos de morte bem ilustram o fato de que a
salvau00e7u00e3o justificau00e7u00e3o u00e9 por meio da fu00e9 somente e nu00e3o das obras
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A justificau00e7u00e3o u00e9 o efeito ou resultado da aplicau00e7u00e3o dos benefu00edcios decorrentes da redenu00e7u00e3o como o du00e9bito foi pago por
outro em nosso lugar entu00e3o somos declarados justos e sem culpa por deus cristo se apresentou na presenu00e7a do pai no lugar dos pecadores para receber a
sentenu00e7a e a execuu00e7u00e3o da mesma que eram destinadas a eles quando deus disse em relau00e7u00e3o aos que seriam redimidos por cristo que deveria
condenu00e1 los e puni los cristo se declarou culpado no lugar deles quando a execuu00e7u00e3o da sentenu00e7a foi determinada cristo declarou que deveria ser
punido no lugar deles e o fez morrendo na cruz isto u00e9 o que se chama de doutrina da substituiu00e7u00e3o ou sacrifu00edcio vicu00e1rio cristo ficou no lugar do
pecador e nu00f3s ficamos no lugar de cristo diante de deus ele nos olha como se fu00f4ssemos cristo e somos aceitos por ele com o mesmo amor que ama a cristo e
somos considerados herdeiros inclusive de uma coroa no cu00e9u juntamente com cristo tu00e3o logo que o pecador se arrepende ele u00e9 justificado de todos os
seus pecados ele estu00e1 sem culpa diante de deus inteiramente aceito pelo seu amor alu00e9m disso ele passa a ter mu00e9ritos porque tomou a justiu00e7a de
cristo para si os trapos do pecador
8
seus pecados foram lanu00e7ados sobre cristo is 53 11b e as vestes de cristo foram colocadas no pecador arrependido
A justificau00e7u00e3o u00e9 irreversu00edvel tu00e3o logo que o pecador toma o lugar de cristo e cristo toma o lugar do pecador nu00e3o hu00e1 mais o temor de
uma segunda troca cristo pagou o du00e9bito e este nu00e3o seru00e1 exigido novamente jo 3 14 18 o castigo que ele sofreu na cruz em nosso lugar nu00e3o
teru00e1 que ser sofrido por nu00f3s novamente ele nu00e3o cancelou o escrito de du00edvida para que ele fosse reescrito outra vez col 2 13 14 deus nu00e3o
du00e1 o perdu00e3o gratuito para voltar a condenar depois dau00ed nu00e3o mais haver condenau00e7u00e3o para quem estu00e1 em cristo jesus rom 8 1
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