
não sejamos salvos pelas obras (Ef 2.8-9), somos 
salvos para as obras (Ef 2.10). Se entramos na vida 
com Deus exclusivamente pela generosidade de 
Deus, que nos dá tudo de que precisamos (1Pe 
1.1,3-4), saibamos também que Deus adverte e 
ordena que os �lhos de Deus se apliquem 
devotadamente na mudança de caráter para se 
completar e con�rmar o propósito da salvação 
(1Pe 1.5,10).

Se, para que alguém alcance a Deus, 
depende exclusivamente da graça pela fé, a 
continuidade da fé se expressará em obras, pois 
do contrário tal fé é morta (Tg 2.14,17). A fé que 
salva, também capacita a ser liberto da corrupção 
(1Pe 1.4). Exaltemos a graça pura que pela fé 
alcança a Deus e enfatizamos a necessidade de se 
completar o que Deus começou, contribuindo com 
Ele no nosso aperfeiçoamento.
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Entre as grandes polêmicas teológicas da 
Igreja, certamente está a questão fé e obras. 
Quanto dependemos do favor e misericórdia de 
Deus para sermos salvos? Que papel tem as obras 
na salvação? Fazemos por merecer o acolhimento 
de Deus, ou tudo é feito independentemente de 
qualquer mérito? Entra tempo, sai tempo; entra 
um personagem, sai outro e o assunto aparece na 
pauta de debates, o que muito saudável quanto o 
interesse é saber o que Deus tem a dizer em Sua 
Palavra, mas uma lástima quando se restringe a 
dar opinião particular sobre textos mau 
interpretados das Escrituras.

Destaco, em primeiro lugar, que não há 
maneira de sermos acolhidos por Deus pelos 
nossos próprios méritos. Antes mesmo de sermos 
aceitos, sabemos que nem mesmo iremos buscar a 
Deus por nós mesmos (Rm 3.11), que precisamos 
que Deus tome a iniciativa de nos levar a Cristo (Jo 
6.37), que nossos pecados fazem separação total 
de Deus (Rm 3.10,23), que foi exclusivamente pela 
ação amorosa, dadivosa e graciosa que Cristo 
sujeitou-se a ser julgado em nosso lugar (Ef 2.4-7) 
e que nossas obras não contribuem nada com isso 
(Ef 2.8-9).

Se por uma lado chegamos a Deus sem obra 
alguma, por outro lado, a genuína conversão 
implica em obras e se elas não existem, há de se 
questionar essa suposta fé e conversão. Ainda que 
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