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Assim a sua justiu00e7a pode ser atribuu00edda e imputada u00e0queles cujos pecados ele carregou e que se aproximam dele para serem justificados e santificados
Necessitu00e1vamos de uma justiu00e7a que nos fosse conferida somente por fu00e9 u2013 a justiu00e7a da fu00e9 u2013 porque se dependu00eassemos da
justiu00e7a que u00e9 segundo as obras da lei estaru00edamos para sempre perdidos e condenados porque a lei exige que todos os seus mandamentos sejam
cumpridos perfeitamente ao longo de toda a nossa vida poru00e9m tendo uma natureza que u00e9 decau00edda no pecado jamais atenderu00edamos a tal
exigu00eancia da lei
Por isso deus planejou um caminho melhor e viu00e1vel para nu00f3s que nu00e3o u00e9 um atalho para cumprir a lei mas o u00fanico caminho pelo qual
poderu00edamos ser santificados perfeitamente de modo que seremos achados no porvir com a mesma justiu00e7a que temos aqui cristo e que excede em muito a
dos escribas e fariseus mas teremos uma perfeita medida desta justiu00e7a pela qual estaremos plenamente conformados a jesus cristo
Vivemos pela justiu00e7a de outro cristo mas nu00e3o para sermos isentos da pru00e1tica da justiu00e7a u2013 ao contru00e1rio devemos ser servos da justiu00e7a
pois foi para isto que fomos justificados pela fu00e9
Assim apesar de nu00e3o podermos ser justificados pela lei e portanto nu00e3o praticarmos as obras da lei para este fim de sermos justificados todavia importa
confirmar a lei pela fu00e9 uma vez que em cristo passamos a amar a lei de deus e entendemos que ela u00e9 espiritual justa santa e perfeita pois u00e9 o reflexo do
caru00e1ter do nosso deus
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