
5. A Fé de Abraão (4T 2017 – A Salvação Somente pela Fé) 
 
Material Bíblico: Romanos 4; Gênesis 15:6; 2 Samuel 11,12; Romanos 3:20-23,31; 4:1-17; Gálatas 

3:19;   1 João 3:4  

 

Citações 
 

• Eu lutei contra a lei e a lei ganhou. Sonny Curtis 

• Há somente uma justificação do pecado, e esta nos faz feliz. Henry Louis 

• Nossas ações são frequentemente frutos dos desígnios de Deus, mas quem recebe o crédito 

por elas é o nosso próprio esforço. Arthur Erickson 

• Os Luteranos, cujos argumentos e erros não são nada difíceis de descobrir ou contestar não 

querem atribuir muito valor às obras, mas eles também não entenderam exatamente o escopo 

da justificação. Michael Servetus 

• Uma vez que nós entendamos que a justificação é a revelação de Jesus Cristo dentro de nosso 

coração, lá serão trabalhadas as suas obras de justiça e serão trazidos à tona os frutos do 

Espírito. Robert Barclay 

• Os homens de ciências aprenderam a acreditar na justificação não somente pela fé, mas 

através da verificação.  Thomas Huxley 

 

Questões 
 Como a lei se encaixa no conceito de sermos tornados justos diante de Deus? O que nos diz a 

experiência de Abraão ? Qual é o papel da confiança em tudo isso? Como a lei pode nos ajudar?  

Primeiramente, por que Deus nos deu a lei? Como Deus ajudou Abraão a desenvolver  sua confiança 

nEle? Seria confiança uma "fé cega"? Como somos "tornados justos" ou "justificados"? 

 

Discussão Bíblica 
 

 Abraão é um exemplo de alguém que Deus tornou justo através de sua confiança. Não houve 

pré-requisitos em termos de obras:  bastava que Abraão confiasse em Deus (4:1-3). O mesmo 

acontece conosco: Paulo menciona o exemplo de David para mostrar como Deus trata da nossa 

natureza pecaminosa (4:4-8). A seguir, há a questão de saber se as pessoas "especiais" diante de 

Deus (os judeus) faziam jus ou não a um benefício especial. Essa passagem deixa claro mais uma 

vez que o fato de pertencer a um determinado grupo não garante que Deus nos torne justos. Com 

efeito, Paulo  destaca que Abraão foi abençoado antes mesmo de sua circuncisão,  sendo este o sinal 

de quem fazia parte do povo de Deus (4:9-12). 

 

 A promessa de Deus a Abraão não tinha a ver com desempenho. Em outras palavras, ele foi 

tornado justo por confiar em Deus, e não por causa de sua observância à lei, pois isso invalidaria a 

própria base da promessa (4:13-15). Da mesma forma, a promessa de Deus para nós é baseada tão 

somente no fato de Deus ser confiável . Assim como Abraão confiou em Deus e "isso lhe foi 

creditado como justiça", assim também acontecerá conosco. Na verdade, a experiência de Abraão foi 

preservada até nossos dias para que pudéssemos perceber que ela não foi apenas para Abraão (4:16-

23): "Foi também para nós, que somos tornados justos, e confiamos em Deus que ressuscitou dos 

mortos o nosso Senhor Jesus. Jesus foi traído por causa de nossos pecados e ressuscitou para a vida 

para a nossa justificação "(4:24, 25 FBV). Este é o conceito mais importante para nós, cristãos: 

através do poder da ressurreição nos tornamos justos diante de Deus, pois confiamos nEle. 

 
Comentários 



 
 O versículo chave é: "O salário do homem que trabalha não é pago como um favor, mas 

como uma dívida"(4:04 Free Bible Version). Em outras palavras, trata-se de algo completamente 

diferente. O sistema que enfatiza o cumprimento da lei é um contrato no qual você é pago por aquilo 

que fez. O problema é que esse sistema não funciona simplesmente pelo fato de nós sermos quem 

somos. 

 A forma de Deus nos justificar, ou tornar-nos justos, é dom gratuito. No entanto, 

continuamos a querer receber um pagamento pelo que fizemos ou, ainda pior, queremos pagar pelo 

dom gratuito! Mas, olhando para  o exemplo de Abraão, percebemos que ele foi justificado por que 

confiou em seu Pai celestial. Sua resposta, ao deixar sua terra natal e aceitar a orientação divina, 

revelou sua confiança, à qual Deus pode responder  transformando-o, recriando-o. Foi quando 

Abraão não confiou em Deus (como no caso da identificação de sua esposa como sua irmã, duas 

vezes,  ou quando concordou com a idéia de Sarah em tomar Hagar como uma segunda esposa para 

ter filhos) que não pode ser justificado diante de Deus. Como consequência, Deus teve que recuperar 

a confiança de Abraão para que pudesse continuar o trabalho que levaria à sua total transformação. 

O melhor exemplo foi quando Deus disse a Abraão que sacrificasse Isaque - uma forma de ajuda-lo 

a confiar totalmente, até a ponto de crer que Deus iria ressuscitar Isaque se necessário fosse. 

 O ponto principal é que quando fazemos do nosso jeito, as coisas dão errado. A tentativa de 

nos apresentar justos diante de Deus através da observância legalista está fadada ao fracasso, como 

claramente nos mostra essa passagem. Reconhecemos que a lei é importante, mas apenas para nos 

ajudar a compreender a nossa situação crítica, e não para nos salvar ou curar. Na verdade, tentar 

forjar nossa justiça por meio da lei é rejeitar o dom gratuito de Deus, o que acaba por nos privar da 

promessa divina (4:14). Tal promessa se baseia na confiança em Deus (4:16), a qual, na vida de 

Abraão, teve um cumprimento dramático na medida em que Abrãao convenceu-se, por fim, que 

Deus tinha o poder para fazer exatamente o que prometeu (04:21). 

 Também nós confiamos em Deus, e temos maior evidência para fundamentar nossa 

confiança - a ressurreição de Jesus (4:24). Observe cuidadosamente o que o versículo 25 realmente 

diz: Foi em consequência de nossos pecados que Jesus foi traído (entregue) até à morte. Nossos 

pecados foram a causa de sua traição e morte, e não que ele morreu em nome deles, como se 

encontra em algumas traduções  (por exemplo, "entregue à morte por nossos pecados" NVI). Na 

verdade, Romanos deixa claro que Deus nos torna justos por meio da ressurreição de Jesus (4:25). 

  

Comentários de Ellen White:  
 

Certa vez uma menina me perguntou: "Você vai falar nesta tarde?"  "Não, não nesta tarde," 

respondi. "Lamento muito", disse ela. "Eu pensei que você fosse, e convidei vários companheiros 

meus para ouvi-la. Será que você poderia pedir ao Pastor para usar palavras fáceis, de forma que 

possamos entender? Por favor, diga a ele que nós não compreendemos  o significado de palavras 

complicadas como "justificação" e "santificação." 

 A queixa da menina contém uma lição que deve ser observada por professores e ministros. 

Há muitos deles que deveriam atender a solicitações parecidas com esta:  "Fale de maneira 

compreensível, para que possamos realmente entender o significado daquilo que você quer dizer" 

(Review and Herald, 9 de setembro de 1902) 

 Quando vos volverdes das cisternas rotas que não podem reter água, e em nome de Jesus, 

vosso Advogado, fordes diretamente a Deus, pedindo as coisas de que precisais, a justiça de Cristo 

se revelará como vossa justiça, a virtude de Cristo como vossa virtude. Compreendereis então que a 

justificação só virá pela fé em Cristo; pois em Jesus se revela a perfeição do caráter de Deus... 

(Mensagens Escolhidas Vol 1 pág. 330) 
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