Há mérito em crer em Cristo?
Crer em Cristo é mérito por parte do homem, ou obediência a um
mandamento de Deus? Quando o homem crê em Cristo humilha-se a
si mesmo, pois se faz servo, portanto, a jactância é excluída.

Há mérito em crer em Cristo?
“E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da
lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que
vem de Deus, pela fé” (Fl 3:9)

A fé
Após ler o livro ‘Tudo de Graça’, do pregador Charles H.
Spurgeon, no capítulo ‘Pela graça, mediante a fé’, deparei-me
com o seguinte posicionamento:
“Que imensa é a graça de Deus! Quem poderá medir sua
extensão? Quem poderá imaginar sua profundidade? Como os
demais atributos divinos, ela é infinita. Deus é cheio de
amor, pois “Deus é amor”! [1João 4.8]. Bondade e amor
fazem parte da real essência do Deus triuno. Ele é todo
bondade. Exatamente, porque Deus é misericordioso, que não
somos todos destruídos. Lembre-se disso, ou você poderá
cair em erro, fixando tanto a sua mente na fé, que é o
meio da salvação e esquecendo-se da graça, fonte da
própria fé. Fé é obra da graça de Deus, em nós. Ninguém
poderá dizer que Jesus é o Cristo, senão por obra do
Espírito Santo. “Ninguém poderá vir a mim,” disse Jesus,
“se, pelo Pai, não lhe for concedido” [João 6.65]. De
maneira que a fé, que é o ato de ir a Cristo e concessão
divina da graça. A graça é a primeira e última causa
movedora da salvação; e a fé, por mais essencial que seja,

é apenas parte importante do mecanismo utilizado pela
graça. Somos salvos “mediante a fé”, mas “pela graça”.
Soam essas palavras como que, proferidas pela voz do
arcanjo: “Pela graça sois salvos”. Que boas novas para
quem não merece (…) Ainda assim, quero lembrar que a fé é
apenas um canal ou aqueduto, não a própria fonte. Não
deveríamos considerá-la, além da fonte de todas as
bênçãos, a graça de Deus. Jamais figure Cristo, a partir
de sua fé, nem pense nela como fonte independente para a
sua salvação. Nossa vida é achada quando olhamos para
Jesus, não quando olhamos para a nossa fé” Spurgeon, C. H.
Tudo de Graça, Titulo Original, All of Grace (1894),
Tradução Wadislau Martins Gomes, 2010, pág. 25.
De que ‘fé’ Spurgeon está tratando?
Como no início do capítulo 7, do livreto ‘Tudo de graça’,
Spurgeon cita o versículo: “Porque pela graça sois salvos, por
meio da fé” (Ef 2:8). Eu esperava que ele fizesse referência à
‘fé’ como ‘evangelho’, por meio da qual o homem é salvo, mas
fui frustrado.
Apesar de ter dito boas coisas, acerca da graça de Deus, o
texto de Spurgeon não passa de tergiversações, acerca da graça
e da fé, pois, a sua exposição, decorre de má leitura do texto
bíblico, o que o tornou doutrinariamente tendencioso.
Quando o apóstolo Paulo diz: “Porque, pela graça sois salvos,
por meio da fé” (Ef 2:8), acerca de qual ‘fé’ o apóstolo está
escrevendo? Da ‘fé’ que é anunciada aos gentios e que deve ser
obedecida (Rm 1:5 e 8), ou, da que significa ‘crer’,
‘acreditar’ em Cristo, disposição decorrente da verdade do
evangelho que, também, é nomeada ‘fé’ (Rm 4:3)? Spurgeon fez a
sua exposição, apontando para a ‘fé’ que é anunciada (pregada)
ou, para a necessidade de ‘crer’ no evangelho? Neste sentido,
a ‘fé’ é objetiva (doutrina, crença) ou, diz de uma ‘fé’
subjetiva (acreditar, crer, questão de foro íntimo)?

Ora, o apóstolo Paulo, ao afirmar que os cristãos de Éfeso
eram salvos, por meio da fé, na verdade, estava abordando a
própria fonte da salvação: Cristo. Cristo Jesus é a ‘fé’ que
se manifestou na plenitude dos tempos e que faz os homens
agradáveis a Deus:
“Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da
lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar”
(Gl 3:23).
“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e
que é galardoador dos que o buscam” (Hb 11:6).
Enquanto, o que está sendo apresentado pelo apóstolo dos
gentios aos cristãos de Éfeso, diz da fé[1] como verdade,
fidelidade, etc., Spurgeon leu o termo ‘fé’, no sentido de
crer[2], de acreditar. Spurgeon fez má leitura do termo ‘fé’,
tradução do termo grego πίστις (pistis), conforme empregado no
versículo: “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé” (Ef
2:8), o que afetou a sua compreensão.
Enquanto o apóstolo Paulo apresenta a ‘fé’ que salva e é
‘firme fundamento’ (Hb 11:1), Spurgeon faz referência à
disposição do indivíduo de ‘crer’, ‘acreditar’. Enquanto o
apóstolo Paulo trata da fé, como o dom de Deus – Cristo –
Spurgeon faz elucubrações equivocadas, tanto da fé, como
doutrina (πίστις),
(πιστεύω).
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Por definição, a ‘fé’, da qual o escritor aos Hebreus faz
referência, diz do ‘firme fundamento’, que é Cristo, o
fundamento dos apóstolos e dos profetas (Ef 2:20; 1Co 3:11). O
escritor aos Hebreus não fez referência à certeza de alguém
que espera um evento, pois, o homem, mesmo equivocado, pode
nutrir uma certeza e esperança que jamais se concretizarão. O
escritor aos Hebreus fez referência ao firme fundamento, à
prova, que, apesar de não estar ao alcance dos olhos, torna o

que se espera confiável.
O termo hebraico ( אֱמוּנָהemunáh), traduzido por ‘fé’,
decorre, etimologicamente, de diversos significados, quais
sejam: veracidade, sinceridade, honradez, retidão, fidelidade,
lealdade, seguridade, crédito, firmeza e verdade. A ‘fé’, como
‘firme fundamento’ e ‘prova’, diz da palavra de Deus, que é
fiel e digna de toda aceitação: “Esta é uma palavra fiel e
digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus, veio ao mundo,
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal” (1Tm
1:15).
O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, verso 8, disse que
o homem é salvo, gratuitamente, pela misericórdia de Deus
(graça), por meio de Cristo (fé), pois Cristo é o dom de Deus
(Jo 4:10). Equivocadamente, Spurgeon trata a fé (πίστις), que
o apóstolo Paulo aborda no verso 8 de Efésios 2, como crença
(πιστεύω). Ele não considerou que o termo grego πίστις,
transliterado pistis, comumente, traduzido por ‘fé’, na
verdade, foi empregado pelo apóstolo Paulo, na qualidade de
figura de linguagem: metonímia ou transnominação[3].
Metonímia é recurso de estilo linguístico e um desses
recursos, consiste em substituir o autor, pela obra. Assim,
como é possível dizer: gosto de ler Jorge Amado, em lugar de
dizer: gosto de ler os livros de Jorge Amado, sabendo que
Cristo é o autor e consumador da ‘fé’, é possível dizer:
guardei a fé (πίστις), em vez de dizer: guardei o mandamento
ou, o evangelho (1Tm 3:9; 1Tm 6:14; 2Tm 4:7; 1Jo 2:4 -5).
“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo
gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando
a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus” (Hb
12:2).
Sabemos que o homem é salvo por intermédio do evangelho (Ef
1:13), que é o poder de Deus (Rm 1:16). Sabemos, também, que,
por diversas vezes, o termo εὐαγγέλιον (evangelho) é

substituído pelo termo πίστις (fé). É possível dizer:
‘batalhar pelo evangelho’, ou: ‘batalhar pela fé’ (Jd 3).
Neste sentido, desviar-se da ‘fé’, é o mesmo que desviar-se
de Cristo, um exemplo de metonímia “A qual, professando-a
alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém” (1Tm
6:21). Esse mesmo recurso permite dizer: ‘mistério da fé’,
‘mistério do evangelho’, ‘mistério da piedade’, ‘mistério de
Cristo’, etc. (1Tm 3:9 e 16; Cl 4:3; Ef 6:19).
Quando nos deparamos com o seguinte verso: “Se, na verdade,
permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da
esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a
toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo,
estou feito ministro” (Cl 1:23), devemos considerar que
‘permanecer fundado e firme na fé’, é o mesmo que permanecer
em Cristo, o fundamento dos apóstolos e profetas (Ef 2:20).
Cristo, a nossa ‘fé’, também é nomeado ‘conhecimento’ e
‘sabedoria’: “Mas para os que são chamados, tanto judeus como
gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de
Deus” (1Co 1:24); “Destruindo os conselhos e toda a altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo
todo o entendimento à obediência de Cristo” (2 Co 10:5); “E,
na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela
excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; pelo
qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como
escória, para que possa ganhar a Cristo” (Fl 3:8); “E isto
digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do
sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do
que quando aceitamos a fé” (Rm 13:11).
Ao iniciar o capítulo 7 do seu livreto, sob o título “Pela
graça mediante a Fé”, Spurgeon cita Efésios 2, verso 8:
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé”. Em seguida,
Spurgeon fez algumas considerações acerca da extensão da
misericórdia de Deus, onde afirma que: ‘… você poderá cair em
erro, fixando tanto a sua mente na fé…’, e conclui: ‘… que é o
meio da salvação e esquecendo-se da graça, fonte da própria

fé’.
Ora, o homem é salvo pela misericórdia de Deus, demonstrada em
Cristo, ou seja, por meio da fé (verdade, evangelho). Por
isso, é dito pelo apóstolo Paulo a Tito que ‘a graça de Deus
se manifestou, trazendo salvação a todos os homens’ (Tt 2:11),
assim como foi dito aos cristãos da Galácia que, quando
estavam debaixo da lei, estavam encerrados para ‘aquela fé que
se havia de manifestar’ (Gl 3:23). A graça de Deus se
manifesta em Cristo e Cristo manifesta a graça de Deus. Quando
Cristo foi manifesto em carne, manifestou-se a graça de Deus a
todos os homens, ou seja, manifestou-se a fé, manifestou-se a
palavra: “TU, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em
Cristo Jesus” (2Tm 2:1).
No que consiste o argumento de Spurgeon: ‘fixando tanto a sua
mente na fé’? Ora, se a fé da qual Spurgeon está tratando, diz
de crer, com relação a quem crê em Cristo, não se pode dizer
que está fixando a sua mente no ‘crer’. Mas, se ele estivesse
falando da ‘fé manifesta’, que é Cristo, não há erro em fixar
a mente na ‘fé’, pois o apóstolo Paulo afirma que é necessário
ao cristão ter firmeza na fé (Cl 2:5; 2Pd 3:17).
É necessário ‘reter a palavra da vida’, ou seja, ‘guardar a
fé’ (Fl 2:16). E como fazê-lo, sem fixar a mente na ‘fé’?
Fixar a mente no ‘evangelho’, na ‘fé’ é segurança, tanto que o
apóstolo Paulo não se cansava de escrever acerca das mesmas
coisas (Fl 3:1). Reter a palavra da vida é a obra perfeita da
fé: perseverança (Tg 1:2). Aquele que persevera na doutrina,
não se deixa envolver por doutrinas várias e estranhas, vez
que se fortificou na graça, ou seja, na fé. “Não vos deixeis
levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é
que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que
de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram” (Hb 13:9).
Os termos ‘fé’, ‘graça’ e ‘evangelho’, são intercambiáveis,
por causa da pessoa de Cristo, de modo que podemos dizer que o
homem é justificado pela fé, ou pelo evangelho, ou pela graça,

ou por Cristo: “Para que, sendo justificados pela sua graça,
sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna”
(Tt 3:7); “Porque se introduziram alguns, que já, antes,
estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que
convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único
dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo” (Jd 1:4); “Da qual
salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que
profetizaram da graça que vos foi dada” (1Pd 1:10); “Por isso,
tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a
graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com
reverência e piedade” (Hb 12:28).
Infelizmente, Spurgeon não soube ler a mensagem que o apóstolo
Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, concernente à ‘fé’ e a
‘graça’, vez que o apóstolo, ao escrever, trouxe à memória dos
cristãos que, antes de crerem em Cristo (Ef 1:13), todos eram
por natureza filhos da ira (Ef 2:3). Em seguida, o apóstolo
aponta para a infinita misericórdia de Deus, pois, apesar da
condição deles no passado (mortos em delitos e pecados), Deus
os vivificou juntamente com Cristo.
Nos versos que se seguem (vv. 5 à 10), o apóstolo continua a
descrever o que Deus fez pelos cristãos, sem abordar nenhuma
questão pertinente aos homens, nem mesmo a necessidade de
crer. Tudo o que o apóstolo aborda, restringe-se ao que Deus
faz pelo homem (Ef 2:10; Is 26:12).
Quando o homem morre com Cristo, Deus é justo, pois ‘a alma
que pecar essa mesma morrerá’ (Ez 18:4). Mas, apesar de não
ter dívida alguma para com aqueles que morrem com Cristo, ao
satisfazer o que a lei exige, pela sua misericórdia e graça,
Deus faz ressurgir um novo homem, uma nova criatura, criada em
verdadeira justiça e santidade (somos feitura Sua).
Deus é misericordioso por salvar o homem, porém, jamais
poderia passar por sobre a sua justiça, por isso, a sua
misericórdia é demonstrada em Cristo, para que Ele seja justo
e justificador “… pela sua benignidade para conosco em Cristo”

(Ef 2:7). A misericórdia de Deus é demonstrada em Cristo,
porque é necessário aos descendentes de Adão serem
participantes da morte de Cristo, para serem justificados do
pecado (Rm 6:7), e, em seguida, Deus age, poderosamente,
ressuscitando-os, segundo a sua maravilhosa graça (Ef 1:19; Cl
3:1).
É Deus justo e justificador, que salva segundo a Sua
misericórdia e graça, mas, por meio da fé, ou seja, por meio
do evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê (Rm
1:16 -17).

Crer
Spurgeon dá testemunho de que ficou confuso, diante dos
diversos conceitos de ‘fé’:
“Que fé é essa da qual é dito: “Pela graça sois salvos,
mediante a fé”? Certamente, há muitas descrições de fé,
mas quase todas as definições que tenho encontrado, levamme a entender menos do que entendia antes. É possível que,
ao tentar explicar muito alguma coisa, ela se torne ainda
mais confusa. Podemos explicá-la tanto, até que ninguém
mais entenda. Espero não ser culpado dessa falta. A fé é a
mais simples de todas as coisas e, talvez, por causa de
tal simplicidade, ela seja de mais difícil explicação”.
Spurgeon, C. H. Tudo de Graça, Titulo Original, All of
Grace (1894), Tradução Wadislau Martins Gomes, 2010, pág.
27.
Parece que Spurgeon se deixou levar pelas definições que
encontrou, pela má leitura que fez de Efésios 2, verso 8
(“Pela graça sois salvos, mediante a fé”), demonstrando que
ele nada entendeu acerca do assunto ‘fé’ e ‘graça’, e que o
medo que nutria da possibilidade de se fazer culpado, ao
abordar o tema, se concretizou.

Vamos à definição de ‘fé’, apresentada por Spurgeon:
“O que é fé? Resumidamente, a fé é feita de três coisas:
conhecimento, crença e confiança. Conhecimento vem
primeiro. “como crerão naquele de quem nada ouviram?”. É
preciso que eu seja informado de um fato antes que possa
crer nele (…) A confiança é a corrente sanguínea da fé; sem
ela, não haverá fé salvadora. Os puritanos estavam
acostumados a explicar a fé, utilizando o termo recumbência
(do verbo recumbir). A palavra significa recostar,
inclinar; repousar em Jesus Cristo. Haveria melhor
ilustração do que dizer: Lance todo o seu peso sobre a
Rocha eterna? Entregue-se a Jesus; descanse nele; confie
nele” Idem, págs. 27 e 28.
No grego, temos o substantivo πιστις (pistis), comumente
traduzido por ‘fé’ e o verbo πιστευω (pisteuo), traduzido por
‘crer’. Nas línguas de origem latina o radical do substantivo
‘fé’ não se flexiona para traduzir a ideia do verbo grego
πιστευω (pisteuo – crer), o que obrigou os tradutores a
utilizarem o radical da palavra “credere”, vertendo o verbo
πιστευω (pisteuo) para ‘crer’.
Crer em Cristo é, simplesmente, acreditar no que as Escrituras
dizem acerca d’Ele: “Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva correrão do seu ventre” (Jo 7:38). Não há
qualquer outra exigência nas Escrituras, além de crer, para
ser salvo (Is 28:16). O poder para a salvação não está no ato
de crer, mas no poder da ‘fé’, ou seja, no poder do evangelho
(Jo 1:12; Rm 1:16; 1Co 1:18 e 24).
É pelo poder contido no evangelho que o homem é concitado a
crer, acreditar, confiar, descansar, repousar, etc. A
segurança está na pedra bem fundada e firme, provada e
preciosa que Deus assentou em Sião, de modo que quem crer não
perece (Is 28:16).
A fé salvadora é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A

fé, que é poder de Deus, não possui ‘corrente sanguínea’ e nem
depende da confiança do homem. O homem, confiando[4] ou não, a
fé (evangelho) é salvadora, pois se o homem for infiel, Ele
permanece fiel: “Se formos infiéis, ele permanece fiel; não
pode negar-se a si mesmo” (2Tm 2:13).
“A confiança é a corrente sanguínea da fé; sem ela, não
haverá fé salvadora” Idem.
A fada Sininho, da estória do Peter Pan, necessita de crianças
que acreditem que fadas existem para sobreviver. Não é assim o
evangelho de Cristo, pois Ele é salvador, quer o homem creia
ou não. A ‘fé’ é firme, indissolúvel, fidedigna, portanto, não
depende da confiança do homem, antes, a confiança e a
esperança decorrem da ‘fé’. A confiança do homem não salva e
nem garante a salvação, antes, é Deus que se interpôs como
garantia: “Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança;
porque fiel é o que prometeu” (Hb 10:23; Tt 1:2; Rm 1:2; Hb
10:23). A segurança de quem crê, está em Deus, que é poderoso
e fiel.
Antes que o homem fosse criado, já na fundação do mundo, Deus
providenciou salvação a todos os homens, pois o cordeiro de
Deus foi morto desde a fundação o mundo (1Pd 1:20; Ap 13:8).
Não é a confiança do homem que estabeleceu a salvação em
Cristo, mas a verdade de que Cristo foi morto, desde a
fundação do mundo, que promove a confiança do homem.
Crer em Cristo é suficiente para ser salvo da condenação,
portanto, a ideia de que, além de crer, é necessário se
entregar, totalmente, à misericórdia de Deus, é redundância.
Crer em Cristo é o mesmo que se entregar à misericórdia de
Deus. Considerar que crer é distinto de se entregar à
misericórdia de Deus, é uma brecha criada pelos enganadores
que, privarão os incautos de desfrutarem da graça de Deus.
Quando alguém crê, na verdade, entregou-se ‘completamente’ à
misericórdia de Deus.

Outra aberração, é desvincular o ‘arrependimento’, do ato de
‘crer’ e de ‘arrepender-se’. Crer é consequência do
arrependimento. Só se arrepende de fato quem, após ouvir o
evangelho, crê em Cristo. Quem crê que Jesus é o Cristo de
fato mudou de concepção (metanoia), acerca de como ser salvo.
Primeiro é anunciada a fé, em seguida o homem se arrepende
(metanoia), e, por fim, crê.
‘Crer’ decorre da ‘fé’, não o contrario. Arrependimento
decorre da ‘fé’ (evangelho) e nunca a ‘fé’ do arrependimento.
Sem a fé manifesta, que é Cristo, é impossível o homem
arrepender-se e crer para a salvação. Sem o conhecimento de
Deus, a mensagem do evangelho, não há no que o homem possa
crer, que o livre da condenação. O homem pode crer em Deus,
crer em anjos, crer em milagres, crer no impossível, etc., mas
se não crer em Cristo, o dom de Deus, não será salvo (Jo
14:1).
A palavra ‘fé’, quando é empregada nas Escrituras, no sentido
de ‘crer’, não é ‘conhecimento’ e nem ‘crença’. Spurgeon
equivocou-se ao conceituar que ‘a fé é feita de três coisas:
conhecimento, crença e confiança’. ‘Crer’ em Cristo é somente
confiança n’Ele, por causa do testemunho que o Pai deu acerca
do Filho nas Escrituras. A ‘fé’ (evangelho) é conhecimento,
doutrina, crença e a ‘fé’ (crer) é somente confiança. Para que
o homem possa crer, primeiro é necessário o ‘conhecimento’,
que, em relação ao evangelho, é informação, mensagem,
doutrina, espírito, etc., revelado por Deus em Cristo, assim
com profetizado pelo profeta Isaías:
“Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará
satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o justo,
justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará
sobre si” (Is 53:11)
É impossível a quem crê em Cristo, se gloriar de ter crido. É
impossível reputar que há mérito em confiar em Cristo. Quem
crê em Cristo, conforme as Escrituras, na verdade gloria-se em

Cristo (Fl 3:3). Quem crê em Cristo, na verdade rendeu-se
diante da fidelidade de Deus, expressa na sua palavra. O
mérito, a glória e a virtude estão no evangelho, mensagem de
boas novas de que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores:
“Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que
Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos
quais eu sou o principal” (1Tm 1:15).
Aquele que crê no evangelho, não necessita preocupar-se com o
erro de se gloriar diante de Deus, pois o próprio evangelho
exclui a jactância: “Onde está logo a jactância? É excluída.
Por qual lei? Das obras? Não; mas pela lei da fé” (Rm 3:27).
Não há como alguém se gloriar de ter amado a Cristo, pois quem
ama, não se envaidece e não se vangloria (1Co 13:4). Quem crê,
não tem como se vangloriar de ter crido, pois crer em Cristo é
obra de Deus (Jo 6:29), que Ele opera, por meio do evangelho.
Crer em Cristo é o mandamento de Deus, e quem crê se fez
servo. Como gloriar-se de tomar sobre si o jugo de Jesus? Onde
está a jactância, no ato de levar sobre si o fardo de Jesus?
Quando Jesus concitou os seus interlocutores, cansados e
sobrecarregados, a tomarem sobre si o seu jugo, na verdade,
estava requerendo que eles se sujeitassem como servos (Mt
11:28-30).
Por não se sujeitarem a esse ‘conhecimento’ especifico, é que
os judeus, sem entendimento, procuraram estabelecer uma
justiça própria, não se sujeita à justiça que vem de Deus –
Cristo (Rm 10:1-3). Se compreendessem que o justo vive da fé,
ou seja, que o homem só vive através da palavra que sai da
boca de Deus (Dt 8:3; Hc 2:4), os judeus saberiam que o homem
só é justificado pela pregação da fé (Gl 3:2 e 5).
A lei exige realizações (Rm 10:5), a fé (evangelho) exige que
se creia (Rm 9:33). A justiça, que vem por intermédio da ‘fé’,
se dá quando o homem morre e ressurge com Cristo e o que
permite ao homem morrer e ressurgir, é crer na palavra da fé,

que foi anunciada pelos apóstolos e profetas (Rm 10:8). Os
judeus ouviam e acreditavam que seriam justificados pela lei,
mas como a lei estava enferma pela carne, ela era inócua para
o que os judeus pretendiam alcançar (Rm 2:17; Gl 3:11).
A fé (crer) que os judeus depositavam na lei, é a mesma fé
(crer) que o arrependido deposita no evangelho. O diferencial
está em que, a lei não tem o poder que o evangelho possui. O
propósito da lei é conduzir o homem a Cristo e o propósito do
evangelho. é conduzir o homem a Deus. por intermédio de
Cristo.
Spurgeon parece exalar sabedoria e humidade nas palavras:
“De maneira que a fé, que é o ato de ir a Cristo é
concessão divina, da graça. A graça é a primeira e última
causa movedora da salvação; e a fé, por mais essencial que
seja, é apenas parte importante do mecanismo utilizado
pela graça” Idem.
Mas, quando se questiona: que ‘fé’ é essa que é o ato de ir a
Cristo? A concessão divina da graça está em que, Deus deu o
Seu Filho, como mediador entre Deus e os homens. A fé, como
concessão divina, não diz do ato do homem ir a Cristo, mas do
ato de Deus vir até os homens. Em Deus revelar-se aos homens
na pessoa de Cristo, está a primeira e última causa movedora
da salvação (Jo 1:18).
A graça de Deus veio sobre todos os homens, através de um ato
de justiça, realizado por Cristo Jesus (Rm 5:18). Como Cristo
foi entregue pelos pecados da humanidade e ressuscitou para a
justificação dos que creem (Rm 4:25), os crentes são
justificados por Cristo, ou seja, pela fé (Rm 5:1). É por
Cristo que o homem alcança a graça de ter paz com Deus,
mediante o evangelho (fé) (Rm 5:2). É no evangelho (fé) que o
cristão permanece firme e gloria-se na esperança da gloria de
Deus (Rm 5:2).
Crer é o ato de receber a Cristo, para ir a Deus (Jo 1:12).

Portanto, crer, não é o ato de ir a Cristo, mas de receber a
Cristo. Não há como o homem ir a Deus, por isso Deus veio aos
homens, concedendo Cristo como mediador (graça), para que os
homens pudessem ir a Deus (Jo 14:6). A ‘fé’ não é o ato de o
homem ir a Cristo, antes, a ‘fé’ está no ato de Deus conceder
Cristo aos homens (Gl 3:23).
Observe:
“Fé é uma palavra muito significativa. Implica fidelidade
a Deus (Mt 24:45) e confiança absoluta n’Ele, como aquela
demonstrada pelas pessoas que iam a Jesus à procura de
cura (Lc 7:2-10). Fé pode ser definida, positivamente,
como uma esperança segura, inabalável (Hb 11:1), ou,
negativamente, como uma crença infecunda que não redunda
em boas obras (Tg 2:14-26). Mas o que Paulo quis dizer,
quando falou de ‘fé salvadora’,em Romanos? O apóstolo
relacionou a fé à salvação. Não é necessário praticar boas
obras para alcançar a salvação; se fosse, esta seria mais
um feito humano, e Paulo deixou bem claro que as obras não
nos podem salvar (Gl 2:16). Embora, a fé seja uma dádiva
concedida por Deus, porque Ele deseja nos salvar (Ef 2:8),
é a graça de Deus e não a nossa fé, que nos salva. Em sua
misericórdia, ao nos salvar, Deus nos concede a fé, a fim
de que tenhamos um relacionamento com o seu Filho, que nos
ajuda a ser como ele. Por meio dessa fé, que recebemos do
próprio Deus, passamos da morte para a vida (Jo 5:24 ) (…)
Como seria trágico se transformássemos a fé em uma obra e
tentássemos desenvolvê-la por nossa conta! Nunca
poderíamos chegar a Deus por meio de uma fé humana, assim
como o povo do Antigo Testamento não o poderia,, por meio
dos seus sacrifícios. Assim, devemos aceitar a bondosa
oferta de Deus com ações de graça e permitir que Ele
plante a semente da fé dentro de nós” Bíblia de Estudo
Aplicação Pessoal, Versão Almeida Revista e Corrigida
Edição 1995, pág. 1552.
Percebe-se que os editores da Bíblia de Estudo Aplicação

Pessoal compartilham da mesma concepção de Spurgeon, de que é
a graça de Deus e não a fé, que salva. A Bíblia afirma que
quem crer será salvo e os editores da Bíblia de Estudo
Aplicação Pessoal afirmam que, ao salvar o homem, Deus concede
fé para que possa relacionar-se com Cristo. É esse o
posicionamento das Escrituras?
Na verdade, os que creem em Cristo recebem de Deus poder para
serem feitos filhos de Deus e não fé. Na verdade, Deus
concedeu o seu Filho, Jesus Cristo, para que, por Ele, o homem
tenha comunhão com Deus. Cristo é mediador entre Deus e os
homens, portanto, a ideia de que a fé é para ter um
relacionamento com o Filho é descabida, qualquer que seja a
ideia que nutrem acerca do termo ‘fé’.
A ‘fé’ (crer) do homem não é uma semente que Deus planta em
seu coração, antes a fé, no sentido de crer, surge da
fidelidade de Deus, expressa em sua palavra. A palavra de Deus
é fiel, verdadeira, firme, imutável, etc., portanto, digna de
ser aceita (1Tm 1:15). A palavra de Deus que é descrita como
‘semente incorruptível’, porque o homem é gerado de novo, por
meio dela (1Pd 1:23). Essa semente é a palavra da fé, a boa
doutrina (1Tm 4:6), que, quando aceita pelo homem (crê), Deus
faz surgir a nova criatura.
Somente a palavra de Deus é descrita como semente (Lc 8:11),
pois, dela resulta a nova criatura (1Jo 3:9). ‘Crer’ na
palavra de Deus, nunca é descrito como semente, pois o poder
de conceder nova vida está na palavra de Deus e não na crença
do homem. Deus salva o homem por meio da fé (evangelho), o que
é diferente da ideia de que Deus salva e concede a fé (crer).
Se o leitor não souber diferenciar os versos que utilizam o
termo ‘fé’ no sentido de ‘evangelho’, ‘verdade’, ‘Cristo’,
etc., dos textos que utilizam o termo ‘fé’ no sentido de
‘crer’, ‘acreditar’, etc., chegará à mesma conclusão
equivocada a seguir:

“Fé é obra da graça de Deus em nós. Ninguém poderá dizer
que Jesus é o Cristo, senão por obra do Espírito Santo.
“Ninguém poderá vir a mim,” disse Jesus, “se, pelo Pai, não
lhe for concedido” [João 6.65]” Idem.
Cristo é a graça de Deus manifesta, que trouxe salvação a
todos os homens (Tt 2:11), portanto, a ‘fé’ é a própria graça
de Deus manifesta: “Porque a lei foi dada por Moisés; a graça
e a verdade vieram por Jesus Cristo” (Jo 1:17; Gl 3:23). Deus
deu o Cristo para realizar a sua obra: crede naquele que Ele
enviou (Jo 6:29).
A ‘fé’, a ‘verdade’, é o testemunho que Deus deu acerca do seu
Filho Jesus Cristo, para que todos honrem o Filho, da mesma
forma que honram o Pai. Aquele que ouve as palavras de Cristo
e crê, na verdade, crê em Deus, pois crê no testemunho de
Deus, ou seja, nas Escrituras (Jo 5:23-24; Jo 5:39; 1Jo 5:10).
O ensino de Jesus não era d’Ele, mas, de Deus, de modo que,
quem crê em Cristo, faz a vontade de Deus (Jo 7:16-17).
Jesus disse: “… ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe
for concedido” (Jo 6:65), porque alguns dos seus discípulos
não criam em suas palavras, que eram espirito e vida (Jo
6:63-64). Embora Jesus anunciasse: – “Eu sou o pão da vida”,
contudo não criam (Jo 6:35-36). Embora anunciasse: – “Eu sou o
pão que desceu do céu” (Jo 6:41), murmuravam (Jo 6:42-43).
Foi predito pelos profetas que ‘todos seriam ensinados por
Deus’ (Jo 6:45; Is 54:13), de modo que ‘todo aquele que o Pai
me dá virá a mim’, ou ‘ninguém pode vir a mim, se o Pai que me
enviou não o trouxer’, ou ‘ninguém pode vir a mim, se pelo Pai
não lhe for concedido’, são modos distintos de dizer que as
Escrituras dão testemunho de Cristo, de modo que todos os que
se ouvem o Pai e se deixam instruir (aprende dele), creem em
Cristo (Jo 6:45).
Quem o Pai deu a Cristo? Conforme o previsto nas Escrituras,
aqueles que esperam no Senhor, que escondeu o seu roso da casa

de Israel, ou seja, Cristo, que apesar de ser santuário,
tornou-se pedra de tropeço para Israel (Is 8:17-18). Quando é
dito: – “Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor” (Is
8:18), é porque ‘todos os teus filhos serão ensinados do
Senhor’ (IS 54:13), de modo que, aquele que ouve o ensino de
Cristo, aprende de Deus, que O enviou (Jo 7:16).

Salvação
“E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da
lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que
vem de Deus pela fé” (Fl 3:9)
O que é ser ‘achado n’Ele’? É estar em Cristo, ou seja, ser
uma nova criatura (2Co 5:17). Por definição, quem ‘está em
Cristo’ é ‘nova criatura’! A nova criatura alcança a justiça
que vem de Deus, por intermédio de Cristo, que é sabedoria,
justiça, santificação e redenção (1Co 1:30).
Nestas duas orações: “… mas a que vem pela fé em Cristo, a
saber, a justiça que vem de Deus, pela fé”, o termo ‘fé’ foi
empregado com dois significados distintos, a saber:
a) ‘mas a que vem pela fé em Cristo’ – nesta oração o
termo ‘fé’ foi empregado no sentido de ‘crer’,
‘acreditar’. O apóstolo está enfatizando que a justiça de
Deus é concedida aos que creem em Cristo;
b) ‘a justiça que vem de Deus pela fé’ – nesta oração, o
termo ‘fé’ foi empregado no sentido de ‘evangelho’,
‘Cristo’.
Como a justiça de Deus é imputada ao homem?
Quando discursou aos cristãos de Antioquia da Pisídia, o
apóstolo Paulo deixou claro que o homem é justificado por
Cristo ao crer n’Ele. O homem precisa crer em Cristo, não

porque a sua crença será causa de justificação, antes, porque,
por Cristo, o homem é justificado: “E de tudo o que, pela lei
de Moisés, não pudestes ser justificados, por Ele é
justificado todo aquele que crê” (At 13:39).
Os profetas deram testemunho de que, por Jesus Cristo, os que
creem, recebem o perdão dos pecados (At 10:43). Há alguma
virtude em acreditar em Cristo? Não! Na crença do indivíduo
não há poder, antes, a virtude está em Cristo, pois, por Ele,
é que o homem confia em Deus (2 Co 3:4). Sem Cristo, por quem
vem a fé (crer), não há justificação (At 3:16).
Pelo fato de Cristo ter morrido por todos os homens, e todos
os que creem morrem com Ele, o crente desfruta de uma nova
vida (At 5:20), pois, vivem para Aquele que morreu e ressurgiu
dentre os mortos (2 Co 5:14-15). Ser uma nova criatura provém
de Deus, que reconciliou os que creem consigo mesmo por Jesus
Cristo (2 Co 5:18), ou seja, a reconciliação por meio da fé
não vem dos homens (Ef 2:8).
Não é a crença do homem que promove a reconciliação com Deus,
antes, a fé (Cristo) é o meio pelo qual o homem tem acesso a
Deus. Cristo veio ao mundo sem pecado, mas por Deus foi feito
pecado, para quem estiver n’Ele (os que creem), sejam
declarados justos (2 Co 5:21). Agora, sendo justificados por
sua graça, os cristãos são embaixadores da parte de Deus
anunciando a graça de Deus aos homens, em tempo oportuno (2 Co
6:1).
O ato de crer resulta em confissão (admitir o que é), conforme
dispõe o salmista: ‘Cri, por isso falei’ (2 Co 4:13; Sl
116:10). A evidência exterior de quem crê em Cristo está na
doutrina que professa, ou seja, na confissão, que o escritor
aos Hebreus denomina ‘fruto dos lábios’ (Hb 13:15). Confissão
que João Batista observou que faltava aos escribas e fariseus:
‘frutos dignos de arrependimento’ (Mt 3:8).
Ao acreditar que Cristo ressurgiu dentre os mortos (Rm

10:9-10), isto conforme a palavra da fé, apregoada pelos
apóstolos e profetas, o homem é salvo. É salvo todo aquele que
confessa a Jesus como Senhor e crê que Deus O ressuscitou dos
mortos, pois, com a boca se faz confissão para a salvação[5] e
com o coração, se crê para justiça. Ao crente é imprescindível
o mesmo espírito de fé anunciado pelo salmista: crer e
professar, pois a boca fala do que o coração está pleno (Mt
12:34).
Por meio do evangelho, a graça de Deus é derramada, pois
Cristo trouxe salvação sobre todos os homens. A graça (bondade
e benignidade de Deus para com os homens) e o evangelho
(verdade) decorrem de Cristo, pois por Ele é concedido aos
homens redenção e remissão dos pecados: “Porque pela graça
sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de
Deus” (Ef 2:8); “Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a
verdade vieram por Jesus Cristo” (Jo 1:17).
Deus criou a humanidade em função do beneplácito que propusera
em Cristo, de fazer convergir n’Ele todas as coisas, para que
em tudo Ele fosse preeminente (Ef 1:9-10). Mas, para fazer
parte deste propósito, a humanidade teria que ser participante
da glória de Deus, semelhante a Ele, pois só entre semelhantes
é possível ser preeminente. Cristo é espírito vivificante, o
último Adão, pois por Ele muitos são conduzidos à glória de
Deus e feitos semelhantes a Ele (1Jo 3:2; 1Co 15:48 -49).
Como é impossível aos homens serem semelhantes a Deus, em
poder e glória, o Verbo se fez carne e em tudo se fez
semelhante aos homens (Hb 2:14 e 17), para fazer propiciação
pelos pecados do povo. Os que ressurgissem dentre os mortos
com Cristo são santos, irrepreensíveis e semelhantes a Ele.
Como Cristo se fez servo em tudo, Deus o exaltou
soberanamente, constituindo-o como a cabeça da igreja, que é o
seu corpo, posição de primogênito entre muitos irmãos, o que
lhe confere a preeminência em tudo.
Jesus despiu-se da sua glória e se fez homem, porém, sem

pecado. Em tudo foi provado como homem, tendo que confiar nas
Escrituras e ser obediente ao Pai. A missão de Jesus era
reparar a ofensa de Adão: obediência pela desobediência, para
estabelecer a justiça: “Porque, como pela desobediência de um
só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela
obediência de um, muitos serão feitos justos” (Rm 5:19).
A humanidade entrou em condenação eterna pela ofensa de Adão
(desobediência). Os homens entram na vida eterna pela
obediência de Cristo (justiça). Quando o homem crê que Jesus
de Nazaré é o Filho de Deus, morreu pelas ofensas e pecados da
humanidade e, que ressuscitou dentre os mortos será salvo,
conforme as profecias. A encarnação, morte e ressureição do
Filho de Davi são eventos históricos que tornam os homens
justos aos olhos de Deus, isso, porque, esses eventos se
deram, segundo a palavra de Deus.
Ao crer nos eventos históricos do nascimento, morte e
ressurreição e, na doutrina de Cristo, efetivamente, o crente
está crendo na palavra de Deus: a verdade (Sl 119:160; Sl
138:2). Os apóstolos viram e testificaram que Deus enviou o
seu Filho como salvador do mundo, pois, crer nesta verdade,
para salvação, é imprescindível: “E aquele que o viu,
testificou e o seu testemunho é verdadeiro; e sabe que é
verdade o que diz, para que também vós o creiais” (Jo 19:35; 1
Jo 4:13-15; At 10:39-43). Ao crer nessa verdade, o homem
confirma que Deus é verdadeiro: “De maneira nenhuma; sempre
seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso; como está
escrito: Para que sejas justificado em tuas palavras e venças
quando fores julgado” (Rm 3:4).
Crer em Cristo é crer em Deus, declarando-O verdadeiro, fiel e
justo. “Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o
testemunho; quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto,
não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o
testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida
está em seu Filho” (1Jo 5:10-11); “Na verdade, na verdade, vos
digo que, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me

enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas
passou da morte para a vida” (Jo 5:24); “Porque, aquele que
Deus enviou fala as palavras de Deus; pois não lhe dá Deus o
Espírito por medida” (Jo 3:34); “Porque lhes dei as palavras
que tu me deste; e eles as receberam e têm verdadeiramente
conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste” (Jo 17:8);
“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade” (Jo
17:17).
Ao escrever ao irmão Tito, o apóstolo Paulo faz alusão a três
aspectos do evangelho: a) manifestou a sua palavra; b) pela
pregação confiada; e, c) segundo o mandamento de Deus: “Mas, a
seu tempo, manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi
confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador” (Tt
1:3). O primeiro aspecto diz da palavra de Deus manifesta, que
se refere a Cristo, o Verbo que se fez carne, na plenitude dos
tempos e, por quem o homem é justificado. O segundo aspecto
refere-se à pregação, que tem por tema Cristo e deve ser
anunciado a todos os povos, pois, ‘como crerão naquele de quem
não ouviram’? (Rm 10:4) O terceiro aspecto do evangelho é o
mandamento: crer (1 Jo 3:24).
Um erro do calvinismo, está em reputar que, no ato de crer,
alguém possa jactar-se de se salvar por seus próprios méritos,
pois, com relação ao evangelho, ter mérito por crer é
impossível. Crer é mandamento, de modo que, quem crê, se faz
servo, sujeitando-se ao senhorio de Cristo. Crer é obedecer ao
evangelho, de modo que o crente não tem como se vangloriar e
nem como se ensoberbecer.
Com relação ao evangelho, não podemos pecar pelo preciosismo
ou pela omissão, pois, em ambos os casos, é prevaricar contra
o evangelho. Há quem contrarie as Escrituras, ao dizer que
‘não basta apenas confessar com a boca que Jesus Cristo é o
Senhor para ser salvo’, para encontrar ocasião de impor
obrigações sobre os incautos e há quem diga que ‘a fé é apenas
um canal ou aqueduto e não a própria fonte da salvação’,
invocando o medo de um risco de o crente gloriar-se de ter

crido em Cristo, pervertendo a fé de alguns.
O crente não pode perder de vista, que a salvação que alcançou
em Cristo é graça de Deus; que é graça ter recebido poder de
ser feito filho de Deus; que ter uma herança no céu é graça de
Deus; desfrutar do cuidado de Deus, no dia a dia, é graça; que
ser coerdeiro de Cristo e reinar com Ele é graça. A obra de
Cristo nos homens é graça de Deus, de modo que se pode
afirmar, categoricamente, que Cristo é a graça de Deus, pois
todas essas benesses decorrem de Cristo (2 Co 1:20).
O ápice da graça se encontra na ressurreição que Deus concede
aos homens, pois o salário do pecado é a morte. Como todos
pecaram, todos são merecedores de morte. Quem morre sem Cristo
segue-se ao juízo, sob condenação, mas quem crê em Cristo,
passou da morte para a vida, pois de fato morre para o pecado,
conformando-se com Cristo, na sua morte e através da
ressurreição de Jesus Cristo, ressurge para a vida eterna:
maravilhosa graça!
O crente não pode demover-se da fé, ou seja, da graça de Deus.
Estar firme na graça (1 Pe 5:12), é estar firme na fé (1Pe
5:9). A graça de Deus tornou-se notória a todos os homens,
pelo fato de Cristo Jesus, sendo rico (Tt 2:11; Tt 3:7), por
amor dos que creem, se fez pobre, para que, pela sua pobreza
fossem, feitos ricos (2 Co 8:9).

[1] “4102 πιστις (pistis) de 3982; TDNT – 6:174,849; n f 1)
convicção da verdade de algo, fé; no NT, de uma convicção ou
crença, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e
com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de
confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela 1a)
relativo a Deus 1a1) a convicção de que Deus existe e é o
criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador
da salvação eterna em Cristo 1b) relativo a Cristo 1b1)

convicção ou fé forte e benvinda de que Jesus é o Messias,
através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus
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da alma 1b2) confiar em Jesus ou Deus, como capaz de ajudar,
seja para obter ou para fazer algo: fé Salvadora 1bc) mero
conhecimento de algum fato ou evento: fé intelectual 2)
confiar algo a alguém, i.e., sua fidelidade 2a) ser incumbido
com algo” Dicionário Bíblico Strong.
[3] “Metonímia ou transnominação é uma figura de linguagem que
consiste no emprego de um termo por outro, dada a relação de
semelhança entre o segundo e o termo entre as orações ou a
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linguagem destes. Por exemplo: “Palácio do Planalto” é usado
como um metônimo (uma instância de metonímia) para representar
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[4] “A ideia de Deus (…) nasce da reflexão sobre as operações
do nosso próprio espírito…” Hume – Vida e Obra, Coleção Os
pensadores, 1999, pág. 37.
[5] “Podemos sentir no próprio espírito que desta qualidade de
caráter depende até mesmo a nossa própria salvação eterna.
Sim, porque não basta apenas confessar com a boca que Jesus
Cristo é o Senhor para que sejamos salvos, porque isso
qualquer um pode fazer”. Macedo, Edir. O poder sobrenatural da

fé. 1º Ed. Atualizada. Rio de janeiro: Unipro Editora, 2011
pág. 120. Grifo nosso.

