Ao considerar o pecador a lei, sua culpa se lhe torna clara, e lhe impressiona a consciência, e ele é condenado.
Seu único conforto e esperança encontra-os em olhar à cruz do Calvário. Ao aventurar-se a crer nas
promessas, tomando a Deus em Sua palavra, vêm-lhe à alma alívio e paz. Clama: “Senhor, Tu prometeste
salvar a todos que se achegam a Ti em nome de Teu Filho. Sou uma pessoa perdida, desajudada e sem
esperança. Senhor, salva-me, ou pereço!” Sua fé se apodera de Cristo, e ele é justificado diante de Deus. –
Fé e Obras, 89
É a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus e opera sua justificação. Por mais
pecaminosa que tenha sido sua vida, se ele crê em Jesus como seu Salvador pessoal, permanece diante de
Deus nas imaculadas vestes da justiça imputada de Cristo. – Fé e Obras, 96
Quando Deus perdoa ao pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se não tivesse pecado,
recebe-o no favor divino e o justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. O pecador só pode ser
justificado mediante a fé no sacrifício expiatório feito pelo amado Filho de Deus, que Se tornou um sacrifício
pelos pecados do mundo culpado. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. Só pode ser
liberto da culpa do pecado, da condenação da lei, da pena da transgressão, pela virtude do sofrimento,
morte e ressurreição de Cristo. A fé é a condição única de obter a justificação, e a fé abrange não só a crença,
mas também a confiança. – Mente, Caráter e Personalidade, vol. 1, 389
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Como você se sente em relação a salvação? O que isso diz sobre seu estado espiritual?
Como a história da morte de Cristo impacta minha vida?
Qual a importância da fé no processo da salvação?
O que a palavra conversão representa em sua vida?
Como ter certeza que fui perdoado?

Materiais de Apoio
https://www.youtube.com/watch?v=2_pI_wIYDJo
http://novotempo.com/namiradaverdade/os-adventistas-e-o-legalismo/
http://dialogue.adventist.org/pt/640/enfrentando-o-pecado
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