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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Efésios 2.8-9 

PALAVRAS CHAVE: Deus, Reforma, Fé 

OBJETIVO: Compreender a doutrina da justificação somente pela fé. 

 
 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

O testemunho de Charles Haddon Spurgeon merece ser considerado por 

todos nos. Ele, conhecido como príncipe dos pregadores, refletindo sobre sua 

conversão, testemunhou com as seguintes palavras: “Em uma noite de um dia de 

semana, quando estava sentado na casa de Deus, não estava pensando muito 

sobre o sermão do pregador, porque não cria nele. Um pensamento me tocou: 

Como você veio a ser um cristão? Eu vi o Senhor. Mas como você veio a buscar o 

Senhor? A verdade lampejou por minha mente em um momento, eu não poderia 

tê-lo buscado a menos que tivesse havido alguma influência prévia em minha 

mente para fazê-lo buscá-lo. Eu orei, pensei eu, mas quando perguntei a mim 

mesmo, como eu vim a orar? Fui induzido a orar pela leitura das Escrituras. Mas, 

Como eu vim a ler as Escrituras? Eu as havia lido, mas, o que me levou a assim 

proceder? Então em um instante, eu vi que Deus estava na base disto tudo, e que 

ele foi o autor da minha fé, e assim toda a doutrina da graça se tornou acessível a 

mim, e desta doutrina eu não me afastei até hoje, e desejo fazer desta, a minha 

confissão perpétua: Eu atribuo minha conversão inteiramente a Deus”. 

De fato, quando meditamos seriamente na nova vida que temos em Cristo, 

e, analisamos onde e quando tudo começou, temos que admitir que para crermos 

foi necessário um toque divino em nós que estávamos “mortos em nossas 

transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver...” como disse Paulo em 

Efésios 2.1-2. E o apóstolo continuando em sua argumentação, declarou: “Pois 

vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus; 

não por obras, para que ninguém se glorie” (Ef 2.8-9). 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: SOLA FIDE 
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Foi assim também que em 1996 na cidade de Cambridge, os cristãos ali 

reunidos tratando sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo afirmaram sobre 

a doutrina da fé o seguinte: “Reafirmamos que a justificação é somente pela graça 

somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação a 

retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita 

justiça de Deus”. E acrescentaram ainda mais: “Negamos que a justificação se 

baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa 

infusão da justiça de Cristo em nós; ou que uma instituição que reivindique ser igreja, 

mas negue ou condene Sola Fide possa ser reconhecida como igreja legítima” 

(Declaração de Cambridge).  

É certo que essa é uma doutrina fundamental para todo cristão e por isso é 

importante estudá-la. Alguns entendem a fé, como um conjunto, um corpo de 

doutrinas, no qual devemos crer. Outros entendem que a fé é aquela atitude de 

fechar os olhos e seguir adiante. Outros ainda tem fé na fé que possuem. Por isso é 

importante detalharmos um pouco mais esse que é um dos pilares da confissão 

cristã. 

 

I. Distanciamento da doutrina Sola Fide___________________________________________ 

A igreja pré-reforma entendia a fé como a crença num corpo de doutrinas. 

Essa fé era considerada como a primeira condição para participar das graças que 

eram disponibilizadas pela igreja e comunicadas através dos sacramentos. 

Conforme nos relata Strohl, no entendimento romano, essa fé deveria “ser 

completada com a caridade (caritas), inspiradora das boas obras, pelas quais o 

cristão se faz merecedor da salvação”. Portanto, é óbvio que diante desse conceito 

não era de se estranhar um repúdio às verdadeiras afirmações: “salvação pela fé 

não pelas obras” e “justificação somente pela fé” (solo fide) (Strohl, 2004, p.33). No 

conceito da igreja antes da reforma Lutero entendia a justiça de Deus como tinha 

sido ensinado na escola e na igreja. O conceito passado para os fiéis era estranho 

às Sagradas Escrituras. A igreja ensinava que Deus é juiz e exige méritos suficientes 

para que o homem possa subsistir diante do seu tribunal. Em razão dessa 

conceituação, já durante a sua vida monástica Lutero desenvolvia uma exemplar 

submissão às normas do convento, destacava-se pelo seu rigorosíssimo asceticismo 

e assim era considerado exagerado até pelos seus colegas e pelos seus superiores. 
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Assim como Lutero, ainda hoje temos pessoas que se sentem pressionadas, tendo a 

impressão de que por detrás de toda essa demanda está Deus, que de forma 

intensa dolorosa está a ponto de submetê-los aos piores castigos torturas, pois não 

conseguem ter uma vida agradável a Deus.  

Ao invés de entenderem Deus como um ser misericordioso que quer nos 

revestir de santidade, quer nos equipar para combatermos o mal e quer nos redimir 

dando-nos a salvação, essas muitas pessoas e esses muitos cristãos estão tentando 

sem resultados favoráveis viver corretamente diante de Deus. Com esforço tentam 

ganhar méritos diante de Deus, mas a experiência prática lhes mostra a 

incapacidade e a impossibilidade de viver corretamente diante de Deus por suas 

próprias forças. Falta-lhes entender o papel fundamental da fé. A Igreja Romana 

tinha se afastado da verdade de que somente pela fé em Jesus Cristo poderíamos 

ser reconciliados com Deus. O ensino que ministravam era antagônico ao 

evangelho. A Igreja Romana ensinava que o perdão podia ser comprado com 

dinheiro e a salvação poderia ser adquirida através dos méritos dos santos. 

Conforme relata Vargens, Tetzel, o vendedor das indulgências do Papa Leão X, na 

Alemanha, dizia que “ao som de cada moeda que caía na caixinha, uma alma se 

desprendia do purgatório e voava até o paraíso (Vargens, p. 67,2013)”. Pode 

parecer até engraçado, mas é muito triste esse desvio da doutrina bíblica. Mais triste 

ainda é observarmos que ainda hoje além de constatarmos a existência da fé nos 

milagres, isto é, fé que acredita que Deus vai fazer milagres por intermédio de 

objetos consagrados, lemos a fé que aceita Jesus, mas requer algo mais, como por 

exemplo, campanhas, contribuição financeira e outras tantas exigências que 

complementariam aquilo que Jesus já fez. 

 

II. A fé salvífica__________________________________________________________________ 

Se a fé viesse de nós a salvação seria mérito nosso, mas já vimos que esse não 

é o ensino correto. Até nosso ato de crer é um dom dado por Deus (Ef 2.8). Nada 

mais importa para nossa salvação, somos salvos pela fé e não por obras, mas isso 

não significa que as obras podem ser deixadas de lado. Pelo contrário, as obras são 

consequências de uma fé genuína e salvadora. A fé sem obras não é verdadeira e 

não tem poder para salvar, por isso a fé sem obras é uma fé morta que não tem 

poder de nos dar vida (Tiago 2.26). 



 
 
 

 

 

10 de outubro de 2021 Página 4 

É importante afirmarmos que sola fide é o ensino fundamental que declara 

que a justificação é obra exclusiva da iniciativa divina. A justificação somente é 

recebida pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. 

Essa fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada, pelas boas 

obras. Em certo sentido podemos resumi-la dizendo que a “fé produz a justificação 

e as boas obras'. Tal declaração é contrastante com a fórmula católica romana 

que diz que “fé e as boas obras rendem a justificação”. 

A fé é o meio ou o instrumento pelo qual uma pessoa é salva. Conforme 

afirma Paulo, todo cristão que é justificado, é justificado pela fé diante de Deus (Rm 

3.26,4.1-5; G12.16). Não é possível entendermos ou conceituarmos a fé como um 

sentimento subjetivo ou uma atitude positiva diante de Deus ou das diversas 

circunstâncias. Não! A fé salvífica é a confiança no Deus eterno nas suas promessas 

que tem o sim em Jesus Cristo (2Co 1.20). 

Quando Paulo afirmou em Efésios 2.8 que “...pela graça sois salvos, mediante 

a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus ...” embora alguns entendem que esse 

parêntesis se refere ao processo completo da salvação gratuita, recebida pela fé, 

sendo então o processo da salvação o dom de Deus, outros estudiosos entendem 

que o “dom”, o presente dado por Deus para a nossa salvação é a fé. Como disse 

Paulo no início do capítulo “...estando vós mortos nos vossos delitos e pecados...” 

todo ser humano está morto e separado de Deus, e assim, entendemos que o “isso” 

do verso 8, refere-se especificamente à “fé”. Na verdade, temos que admitir que 

sendo ainda pecadores, mortos espiritualmente dependemos do toque gracioso 

divino para que possamos responder com fé em Jesus Cristo, surgindo assim, o novo 

nascimento, a regeneração. É interessante percebermos que essa foi a ênfase da 

sua mensagem, na primeira viagem, em Antioquia quando anunciou o evangelho 

aos gentios: “Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do 

Senhor; e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna” (conf. 

At 13.48). Essa mesma ênfase na mensagem do evangelho, posteriormente, foi 

reafirmada na sua carta aos filipenses: “Porque vos foi concedida a graça de 

padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele” (Fp 1.29). Crer é então um 

dom, uma dádiva, uma graça de Deus concedida a nós para que possamos crer 

no único salvador, o Senhor Jesus Cristo. A fé em Cristo é uma atitude pessoal que 

envolve todo nosso ser e ela é direcionada a um Deus pessoal, vivo e gracioso. A 
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justificação, esse ato gracioso de Deus para com o pecador é, pois, somente pela 

fé, doada por Deus, e ela será sempre acompanhada pelas boas obras como 

comprovação de que é uma fé genuína (conf. Ef 2.10). 

 

III. O conteúdo da fé_____________________________________________________________ 

Na época da reforma a doutrina sola fide foi então definida como a única 

maneira de alguém iniciar sua jornada cristã. Essa ênfase na fé foi também 

conhecida como a doutrina da justificação pela fé, isto é, a doutrina que distinguia 

as denominações protestantes da doutrina da igreja papal. Ela afirmava e ainda 

afirma que é exclusivamente pela fé e baseado na graça de Deus, que aquele que 

foi tocado por Deus e crê na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, tem perdoadas 

as suas transgressões cometidas diante de Deus. 

Sola Fide afirma que aquele que crê que Jesus é o Cristo, creu porque Deus 

lhe deu essa graça, e que por essa graça, através da fé ele é salvo da condenação 

que receberia por causa dos pecados. Pela fé, aquele que crê compreende que é 

por causa do sacrifício de Jesus e seus méritos que a retidão de Jesus Cristo é 

aplicada a ele, pecador que crê. 

Quando examinamos essa doutrina constatamos que a fé está relacionada 

com algum evento do passado ou com algo invisível, ou ainda, com algum 

acontecimento futuro. Destaca-se que para o presente não se necessita desse tipo 

de fé para crer, pois ela nos é dada. Em João 20.29 Jesus argumentou com Tomé: 

“...Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram”. E em Hebreus 11.1 

lemos: “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não 

vemos”. Em fatos passados e invisíveis devemos ter convicção; em fatos e 

acontecimentos futuros devemos ter certeza. Por isso, podemos dizer que a fé é 

formada por três elementos: conhecimento, crença e confiança.  

Em relação ao conhecimento lembramos de Paulo: “Consequentemente, a 

fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de 

Cristo” (Rm 10.17). Compreendemos que a falta de conhecimento leva a 

religiosidade e ao fanatismo, como o próprio Paulo advertiu: Posso testemunhar que 

eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, 

ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não 

se submeteram à justiça de Deus (Rm 10.2-3). 
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Em relação à crença, também lembramos das palavras de Paulo nesse 

mesmo capítulo dez de Romanos ao mostrar o elemento fundamental da crença: 

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de 

quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?” (Rm 

10.14). Por isso podemos afirmar que é só a partir da crença é que se invoca o nome 

de Jesus para a salvação e, para que isso ocorra somos chamados para proclamar 

o evangelho. Em relação à confiança afirmamos que a fé é a atitude de total 

confiança no que as Escrituras declaram a respeito de Jesus Cristo e a sua obra. A 

justificação é pela graça somente porque a fé é um instrumento e não mais uma 

obra humana. A verdadeira obra quem fez foi Jesus. Ainda em Romanos lemos que 

por meio de Jesus Cristo “...obtivemos acesso pela fé a esta graça...” (Rm 5.2), pois, 

“De fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios” (Rm 

5.6). Quando depositamos nossa confiança na obra que Jesus realizou na cruz do 

Calvário temos da parte de Deus a salvação, somos justificados, pela fé, cujo 

conteúdo: conhecimento, crença e confiança nos garante uma fé sólida. 

 

IV. Diferenciação básica_________________________________________________________ 

A verdadeira diferenciação entre as visões evangélica e católica não é uma 

questão de “ser declarado justo” versus “ser feito justo”, mas sim o meio pelo qual o 

ser humano é justificado. Na teologia católica, as obras de justiça são consideradas 

meritórias para a salvação além da fé, enquanto na teologia evangélica, as obras 

de justiça são vistas como o resultado e evidência de uma verdadeira justificação 

e regeneração que o crente recebeu somente pela fé. Os meios eficazes reais pelos 

quais uma pessoa recebe justificação se constituem também em outra divisão 

fundamental entre a crença católica e evangélica. Na teologia católica, o meio 

pelo qual a justificação é aplicada à alma é o sacramento do batismo. No batismo, 

mesmo das crianças, as graças da justificação e santificação são “infundidas na 

alma, tornando o destinatário justificado, mesmo antes que ele exerça sua própria 

fé (ou mesmo no caso de uma criança que é batizada, antes mesmo que ele tenha 

capacidade de compreender conscientemente o Evangelho e responder com fé). 

Na teologia católica, a fé não é um pré-requisito para a justificação. Para os 

católicos, a função do batismo é “ex opere operato” ou “por obra do ato”, ou “pela 

obra operada”, o ato do batismo é o canal da graça, e, portanto, o ato é eficaz e 
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suficiente para trazer justificação. A doutrina sola fide é às vezes tem sido chamada 

de “princípio formal e material da teologia da Reforma”. Ela tem sido assim 

denominada porque era a questão doutrinal central para Lutero e para outros 

reformadores. Lutero chamou de “doutrina pela qual a igreja permanece ou cai”. 

 

Conclusão______________________________________________________________________ 

Uma pergunta que precisamos fazer e necessitamos responder é: O plano de 

salvação foi inteiramente realizado por Cristo ou apenas parcialmente, ficando seu 

complemento na dependência da ação do homem? Para respondermos esse 

questionamento é fundamental reconhecermos a diferença entre as linhas 

doutrinarias que deram origem à reforma. 

Para a igreja católica daqueles e dos nossos dias esses eram conceitos 

aceitáveis: 1) A Escritura e a Tradição são as fontes das normas para os cristãos, para 

a própria igreja. 2) A fé e as obras é que possibilitam o fiel justificar-se diante de Deus. 

3) A graça e os méritos são entendidos como os meios para o relacionamento com 

Deus. 4) Cristo, Maria e a intercessão dos santos são o meio para chegarmos a Deus. 

5) Deus, os santos e a hierarquia da igreja merecem o louvor e a gratidão dos fiéis. 

Warfield disse que é do seu objeto que a fé deriva o seu valor... O poder 

salvador da fé não reside nela mesmo, e sim no todo poderoso Salvador ... Não é a 

fé em si mesma que salva, e sim a fé em Jesus Cristo (Warfield, p.423-425,1968).  

Diante disso a resposta cristã à pergunta feita mostra claramente o contraste 

entre a linha doutrinária católica e reformadora: 1) Afirmamos que somente a 

Escritura nos capacita a conhecer, entender e nos submeter ao plano salvífico 

divino. 2) Afirmamos que somente pela fé e não as obras que somos justificados 

sendo a justiça de Cristo aplicada em nós. 3) Afirmamos que somente a graça de 

Deus nos chama e nos reconcilia consigo mesmo, independentemente de qualquer 

mérito que possamos apresentar. 4) Afirmamos que somente Cristo e seu sacrifício 

vicário é o caminho da salvação do nosso pecado. 5) Afirmamos que somente Deus 

merece toda a glória, adoração, louvor, submissão e reverência por seu 

maravilhoso plano de salvação elaborado na eternidade.  

Essas afirmações e reafirmações são necessárias, pois, nos nossos dias 

infelizmente tem ocorrido uma mudança ameaçadora. A confissão positiva e a 

teologia da prosperidade têm colocado o homem como o centro das suas 
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atenções. Na prática Deus não é mais o Soberano Criador. Ele se tornou o servo que 

tem que satisfazer as vontades humanas. Como disse Lopes: “O homem tem direitos 

que Deus precisa compreender. O homem não pede a Deus, ele ordena. O homem 

não é servo de Deus, mas Deus deve servir o homem... a terra domina o céu; o 

homem domina Deus” (Lopes, p. 98-99,2004). 

Infelizmente essa é a realidade dos nossos dias e por isso é necessário 

reafirmarmos que a somente a fé é o meio pelo qual a justificação chega ao 

pecador, morto em suas transgressões e pecado. Reafirmamos que o evangelho 

torna a fé o único meio pelo qual um pecador recebe a graça de Deus. Esta 

justificação somente pela fé é o âmago do evangelho e isso ocorre porque não 

temos nenhuma justiça inerente que nos permita apresentar-nos e permanecermos 

inculpáveis diante de Deus. Admitimos e declaramos que necessitamos de uma 

justiça de fora de nós mesmos. A fé é o meio para alcançarmos essa justiça. Por isso, 

toda a honra, louvor e glória sejam dadas a Deus pelo seu divino e gracioso plano 

para conosco 

Aplicação______________________________________________________________________ 

Como muda sua vida com Cristo ao Descobrir que a doutrina da justificação 

somente pela fé? 

 

ANOTE: 
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