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Muitas pessoas acreditam que, por meio de sua própria 

bondade, serão salvos. É comum ouvir  pessoas dizendo sobre 

alguém falecido o quanto era correto em seus deveres como 

cidadão e que Deus o está aguardando. Outrossim, vemos 

pessoas ruins como ladrões ou traficantes sendo mortos, e 

muitos falando o quanto eles  irão sofrer no inferno. No entan-

to, é preciso lembrar sempre que a salvação ou a condenação 

não vem apenas pelas obras praticadas, porque ainda que al-

guém seja muito bom em suas práticas altruístas, este ainda 

necessita da salvação proveniente do sacrifício de Cristo Jesus 

tanto quanto aquele a quem consideramos o mais perdido, 

pois ambos – o bom e o mal – não conseguiriam pagar a dívi-

da de seus pecados (Jesus deixa isso bem explicado através 

do texto em Lucas 7.41,42).

Da mesma forma, devemos analisar outro pensamento er-

rôneo a respeito das boas obras e da Salvação. Muitos acredi-

tam que, por não serem o meio pelo qual se alcança a Salvação 

da alma, as boas obras não devem ser realizadas, o que não 

é verdade. A vida Cristã não é feita apenas de discursos, mas 

também de boas obras que apontem para nosso mestre Jesus. 

É bem verdade que as boas obras não salvam ninguém da con-

denação eterna; não é através delas que alcançaremos o Céu.  

Entretanto elas devem ser realizadas para que, através disso, 

nossa fé oralmente declarada seja provada por meio de nossas 

mãos, sendo então vivificada através disso!

A Palavra de Deus afirma que a fé sem obras é morta (Tg 

2.16), isto porque nossas crenças influenciam diretamente em 

nossas ações. Deste modo, a fé de quem não pratica boas obras 

é morta, pois não produz absolutamente nada e não pode ser 

considerada uma fé ativa, ou mesmo verdadeira. As boas prá-

ticas são para os filhos da luz, que têm o caráter de seu Pai 

celestial. Aquele que crê em Jesus Cristo, mas ainda assim vive 

uma vida rancorosa, cheia de mágoas, e praticando todo o tipo 

de mal, ainda vive uma fé morta em si mesma. Se uma pessoa 

diz que tem fé em Jesus, mas isso não afeta sua vida de maneira 

nenhuma, essa fé é, no mínimo, suspeita. Quem é salvo mostra 

os frutos dessa fé em sua vida (Mt 7.16-20). Neste sentido, pode-

-se afirmar que aquele que tem fé, sem dúvidas,  demonstrará 

isso através das boas obras.

Torna-se importante para a Igreja do Senhor agir conforme a 

sua fé, demonstrando de maneira prática o quanto o amor de 

Deus se expande a cada atitude bondosa e altruísta. O amor de 

Deus pode se manifestar através de nós, basta entendermos a 

nossa responsabilidade diante da sociedade. As pessoas estão 

querendo observar em nossas atitudes aquilo que ouvem em 

nossos discursos. Jesus diz em um de seus sermões uma pala-

vra que deve ecoar nos corações da sua igreja: 

“...se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, 
de modo nenhum entrareis no Reino dos céus.” Mateus 5.20. 

Os escribas e os fariseus cumpriam todas as boas obras, ain-

da que, tendo seu coração corrompido, mas Jesus ainda assim 

dá essa sentença. Se os corrompidos faziam de tudo, quanto 

mais os que têm os corações inundados pela presença do Cris-

to que veio ao mundo como o maior servo da humanidade que 

já existiu, morreu sem ter cometido pecado algum e ressuscitou 

dentre os mortos para nos dar a esperança da vida eterna!

Urge que a igreja reveja seus conceitos, mas também que 

nós, como indivíduos, tenhamos olhares atentos às aflições dos 

necessitados. Que tenhamos uma boa teologia nos púlpitos, 

mas que ela transborde para as ruas da cidade. Que tenhamos 

uma fé avassaladora para grandes cruzadas, mas que esta fé 

nos mova em direção às boas obras, que imprimem a boa mão 

de Deus na sociedade. 

A fé sem obras é morta
#conectou?
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