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Introdução 
 
Refletindo sobre a Reforma Protestante, em virtude da comemoração dos 500 anos, um tema ainda se 
torna de extrema relevância para Igreja: fé versus obras. A tensão teológica que existe entre estes dois 
grandes pontos da vida cristã se torna insignificante diante da destruição que a má compreensão em 
relação a este assunto pode causar em nossa era. Não estamos mais vivendo tempos em que a igreja é 
o status quo. Nós, os crentes em Cristo Jesus, não fazemos mais parte de um mundo em que ser cristão é 
herdado de pai para filho. Citando o Pr. Ricardo Agreste, a igreja nos dias de hoje é “invasora” do sistema 
estabelecido. Exatamente por isso, não estamos em uma geração em que a verdade é comunicada 
somente pelo poder da fala, sem importar nosso exemplo, nossa atitude, nosso testemunho. Não estamos 
em um mundo em que a verdade sem explicação funcione ou em que a verdade com explicação sem 
prática funcione. “O cristianismo sempre se deu melhor assim”1, também diz Agreste, falando acerca do 
relato bíblico. Ou seja, trata-se de uma grande oportunidade que temos em mãos e a compreensão acerca 
da relação entre fé e obras é decisiva para garantir a saúde da nossa fé. 
 
Desde já fazemos um esclarecimento em tom de brincadeira, mas com um fundo teológico fundamental. 
Se, porventura, você tiver uma experiência genuína com Deus ao ouvir ou ler este sermão e vier a falecer 
logo em seguida, sim, pela graça foi salvo, mediante a fé, e não por obras (Ef 2:8-9). Porém, se você é 
cristão, se intitula um seguidor de Jesus e está vivo, se tiver ouvidos para ouvir, ouça (Lc 14:35b). 
 
Aqui cabe uma consideração sobre o título deste sermão. Nossa reflexão se dará na carta de Tiago, 
especificamente no capítulo segundo, no trecho acerca da Fé e Obras (versos 14-26). Partindo do texto 
bíblico vamos refletir sobre este ensinamento precioso para Igreja. O ironicamente do título se refere as 
citações que faremos de Lutero, em seu prefácio da carta aos Romanos2. A ironia está no fato de 
utilizarmos a reflexão de Lutero sobre Fé e Obras – uma obra prima e de extrema relevância – para 
entendermos o ensinamento da carta de Tiago, uma vez que Lutero teve dificuldades em relação a esta 
epístola. A compreensão de Lutero acerca da verdadeira fé é algo precioso e nos evidencia o clima de 
efervescência religiosa da época da reforma. Lutero conferiu um status secundário à carta devido ao atrito 
entre Tiago e os “principais” livros do Novo Testamento – na ótica de Lutero – no que se refere a 
justificação pela fé. Muito embora o espírito crítico de Lutero, ele não pode ser exagerado, uma vez que 
Lutero não retirou do cânon a carta e chega a citar mais da metade dos versículos de Tiago em suas obras. 
As críticas do reformado sobre a “epístola de palha”, assim chamada por Lutero, colocada no final de sua 
tradução da Bíblia para o alemão, junto de Judas, Hebreus e Apocalipse, precisa ser colocada em seu 
contexto, em que a igreja havia perdido de vista o espírito do Evangelho, que é baseado somente na graça 
e não no mérito humano.3 
   
Texto de Tiago 2 
 
14 De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? 
15 Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia 
16 e um de vocês lhe disser: "Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se", sem porém lhe dar 
nada, de que adianta isso? 
17 Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. 
18 Mas alguém dirá: "Você tem fé; eu tenho obras". Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a 
minha fé pelas obras. 
19 Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios crêem — e tremem! 
20 Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? 
21 Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o 
altar? 
22 Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas 
obras. 

 
1 Congresso “Igreja Bíblica Relevante 2017”, realizado em 27/05/2017, na Igreja Batista das Nações Unidas. 
2 Clássicos da reforma – Martinho Lutero – Uma coletânea de escritos. São Paulo: Vida Nova, 2017. 
3 MOO, Douglas J. Tiago – Introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 2011. 



23 Cumpriu-se assim a Escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça", e 
ele foi chamado amigo de Deus. 
24 Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. 
25 Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta: não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias 
e os fez sair por outro caminho? 
26 Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. 
 
Obras sem Fé 
 
O profeta Isaías (64:6 – NVI) diz que “Somos como o impuro — todos nós! Todos os nossos atos de justiça 
são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para 
longe.” O salmista (14:3 e 53:3) afirma “Todos se desviaram, igualmente se corromperam; não há ninguém 
que faça o bem, não há nem um sequer.” O apóstolo Paulo (Rm 3:12), citando o salmista, reafirma “Todos 
se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer.” 
 
É muito evidente nas Sagradas Escrituras que nossas obras em si não têm poder algum de nos justificar 
diante de Deus. Não temos como apresentar nossas obras para Deus e tentar convencê-lo do nosso 
mérito. Isto seria uma grande tolice. No trecho de Tiago, o autor da carta nem mesmo menciona este 
ponto. Aqui, neste trecho de Tiago, não existe alerta para o crente sobre o perigo de realização de Obras 
sem Fé. A premissa das escrituras que afirma que nossas obras em si não têm poder de nos justificar 
parece ser algo claro para a igreja e faz com que Tiago dê total foco para a Fé sem Obras. É interessante 
notar que esta ênfase é pertinente na igreja primitiva e também na contemporaneidade. Nossa grande 
preocupação e prioridade é o perigo da Fé sem Obras tanto quanto foi nos dias de Tiago, ao contrário, da 
época da Reforma, em que Obras sem Fé era o problema teológico e prático central. É importante 
fazermos um adendo em relação ao que Paulo fala sobre obras da Lei. Quando Paulo discute este assunto 
em suas cartas4 ele está preocupado com os judeus convertidos que estavam colocando como pré-
requisito para salvação as regras alimentares, a guarda do sábado e a circuncisão. Se trata de um enfoque 
diferente de Tiago, que fala para crentes que, aparentemente, tem muito claro que é somente a graça de 
Deus que tem poder para salvar o ser humano. 
 
Mesmo não sendo o enfoque de Tiago, fazemos questão de pontuar algumas questões sobre Obras sem 
Fé. Obras sem Fé podem significar duas coisas. Em primeiro lugar, de dentro do círculo religioso, obras 
que não acompanham uma fé verdadeira, são as obras que produzem no religioso um sentimento de 
mérito, de aceitação diante de Deus, de vaidade, de justiça própria, muito embora toda a “fantasia 
religiosa” esteja presente – o templo, o linguajar, as roupas, o jeito –, são um verdadeiro engano e se trata 
de uma falsa fé. Este religioso está envolto em sua religiosidade, se percebendo bom por conta daquilo 
que faz e não por conta daquilo que Deus faz em Cristo. Este é aquele religioso que aparece mais que 
Cristo, que deixa claro que ele orou, que ele fez, que sem ele a coisa não acontece. Ele está preocupado 
com o que vão pensar, com o que estão pensando e o que pensaram. Sustentar sua imagem de religioso 
é o que importa. É legalista, julga de forma irresponsável e, secretamente, em seu coração, acalenta seu 
ego, pois se vê e se sente mais espiritual, mais humilde, mais maduro que os demais irmãos. O que mais 
o preocupa no outro é quem faz mais, pois ele precisa se sobressair. Este tipo de legalismo tem um foco 
no ativismo e não em detalhes teológicos ou se determinada atitude do outro é pecado ou não. De fato, 
este tipo de religioso, entende que suas obras (caridades, dízimos, jejuns, ritos, etc.) são em si o que o 
justifica diante do sagrado, tornando o sacrifício de Cristo insignificante ou somente um detalhe. Se 
assemelham muito ao filho mais velho da parábola do filho pródigo, que se vê filho, mas não entende o 
coração do Pai (Lc 15). Estão envoltos a um grande erro emocional. São ativistas religiosos. 
 
Em segundo lugar, fora do círculo religioso cristão, nos deparamos com quem não crê em Deus. Ou crê 
em um deus, uma força, na natureza, na bondade humana, na democracia, na política, no homem. 
Independente de qual seja a crença (até mesmo a descrença é uma crença), entende que as obras dos 
homens têm poder redentivo em si. A suposta bondade destes é totalmente suficiente. A fé verdadeira 
aqui tem pouco valor, pois irão mudar o mundo com suas próprias mãos, na sua força. É muito importante 
deixarmos claro que ninguém tem condição de julgar o coração do homem, a não ser Deus. É Ele que julga 

 
4 Para maiores detalhes sobre as ênfases de Paulo e de Tiago, recomendamos os comentários dos versículos feitos 
por MOO, Douglas J. Tiago – Introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 2011. 



as intenções do coração. Além disto, é muito importante ressaltar que as obras de pessoas de fora do 
círculo religioso cristão não devem ser diminuídas por aqueles que creem. Pelo contrário, são motivo de 
alegria, pois muitas delas são relevantes socialmente e, do ponto de vista cristão, são fruto da graça de 
Deus, a graça comum, que Ele derrama sobre a humanidade. Nosso ponto aqui é o coração humano, que 
corre o risco de depositar em suas supostas obras um valor que torna desnecessária uma verdadeira fé 
no Deus da graça e da misericórdia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, único capaz de redimir a 
humanidade. São ativistas. 
 
Abrimos aqui um parêntese. Muitos que estão no grupo de ativistas religiosos, sejam pessoas ou igrejas, 
tem migrado para o grupo dos ativistas. Com esta grande ênfase nas obras, muitos pressupostos têm 
deixado de ser bíblicos e a “fé”, que já não tinha sustentação, perde de vez sua relevância. Estas pessoas 
se tornam apenas políticos ou ativistas. As igrejas, mesmo algumas ainda sendo igrejas, se tornam apenas 
“ONGs”. O risco de isto acontecer é presente também em um cenário em que a pessoa ou igreja está 
caminhando com sua fé verdadeira, em que não existe tensão entre fé e obras. Mesmo aqui, se não existir 
uma fundamentação sólida, um discipulado de qualidade e fidelidade escriturística, o crente se torna 
apenas ativista e a igreja se torna apenas “ONG”. Dizemos apenas, pois, de forma alguma, 
desconsideramos a possibilidade de o crente ser também ativista e da igreja ter também relevância social 
tal (relevância social tem de ter para ser igreja), que apoia e cria organismos de apoio social formais e 
profissionais, embora isto não seja a missão central da igreja. 
 
Fé sem Obras 
 
A partir de agora nos voltamos para o problema tratado na carta de Tiago: Fé sem Obras. Esta suposta fé 
sem obras se manifesta na vida do religioso de forma muito semelhante ao do ativista religioso. A 
diferença entre os dois é que enquanto o ativista religioso se vangloria de suas obras o religioso sem obras 
se vangloria de sua ortodoxia. Ou seja, aqui adentramos o campo das ideias e não da prática das boas 
obras em si. Muito embora as obras religiosas estejam presentes – convívio em ambientes religiosos, 
orações públicas, aulas bíblicas, etc. – suas obras se reduzem apenas aquilo que é necessário para se 
preservar o status de crente. Pode até ser dizimista, mas faz questão que os outros saibam. Pode até fazer 
jejum, mas faz questão que os outros percebam. Pode até dar esmolas, se for em público. Pode até orar, 
se a plateia estiver presente para ouvir. Sua grande preocupação está em não cometer pecados visíveis, 
que comprometam sua reputação, e garantir que a doutrina se mantenha correta, exata e sem erros. 
Também é um legalista, semelhante ao religioso com obras sem fé. A diferença é que este legalista 
conhece muito mais de teologia que o primeiro e se justifica com melhor fundamentação do que o ativista 
religioso5. Mas se trata de uma teologia que não coloca o homem de joelhos. Por isso, é um legalismo mais 
perigoso, pois se trata de uma construção muito bem elaborada no modo de pensar. Este tipo de 
legalismo tem um foco em detalhes teológicos, observando se determinada atitude do outro é pecado ou 
não, seja em relação a moralidade e até mesmo em relação a prática do crente, que pode ter caído em 
um “ativismo”, na ótica deste legalista. Esta “santificação” é fruto do legalismo. Não há amor. Não há 
misericórdia. Não há paciência. Há julgamento da pior espécie. Em relação aos não crentes, 
diferentemente dos ativistas religiosos, que tem poucos problemas com eles (até porque são o alvo de 
suas obras muitas vezes), a relação não é adequada, pois agem como se eles fossem os “invasores” e, 
assim, possuem grande ênfase apologética, fazendo uma teologia de “trincheira”, de guerra, de quem 
está certo ou quem está errado. A “santificação” destes religiosos é altamente prejudicial na 
evangelização. Não captaram o evangelho. Estão envoltos a um grande erro intelectual. São religiosos. 
 
O erro intelectual deste grupo é perigoso. Sua teologia é cínica, pois se atém a formulações teológicas 
que falam sobre fé, obras, salvação, graça e misericórdia, mas que, na prática, estão longe de executar 
aquilo que se espera de um verdadeiro seguidor de Jesus. Tiago exemplifica isto nos versos 15 e 16, em 
que um religioso se depara com um irmão ou irmã necessitado de roupa e alimento diário e é capaz de 
apenas falar sobre a paz, mas não de dar aquilo que o irmão ou irmã precisa. Percebam que o exemplo é 
com alguém da família da fé. O que receberia alguém de fora da família da fé deste religioso? Será que, 
ao menos, lhe dirigiria uma palavra sobre paz? Tiago, já no verso 14, questiona: “de que adianta alguém 

 
5 Obviamente existe um gradiente entre estes dois tipos de religiosos, sendo possível uma combinação de 
características entre eles. 



dizer que tem fé, se não tem obras?” A resposta é, no verso 17, “fé, por si só, se não for acompanhada 
por obras, está morta”. 
 
Observem o que diz Lutero sobre quem tem fé, mas não tem obras: 
 

“A fé não é uma ilusão ou um sonho humano, que alguns consideram que seja fé. E 
quando eles percebem que não há melhoria de vida e as boas obras não se seguem, e 
mesmo assim conseguem ouvir e falar muito de fé, eles caem no engano e no erro e 
dizem que a fé não é suficiente; é preciso fazer boas obras se é que se quer ser piedoso 
e obter a salvação. É isso que acontece quando ouvem o evangelho: pelas próprias 
forças criam uma ideia no coração que diz: ‘Eu creio’. E é isso então que consideram 
verdadeira fé. Mas por ser invenção e ideia humana, que a intenção profunda do 
coração nunca capta, ela acaba não produzindo nada e não se segue melhoria alguma.” 
– Martinho Lutero, Prefácio a Romanos, p. 193 
 

Destacamos aqui alguns pontos do reformador que muito nos ajuda a entender Tiago. Em primeiro lugar, 
esta fé que estes religiosos dizem ter é pura ilusão ou sonho humano, não se trata de fé verdadeira. A fé 
falsa é desmascarada pelos próprios detentores desta fé, pois eles percebem que suas vidas não mudaram 
e que as boa obras não os acompanham em suas vidas práticas. E, em segundo lugar, eles são tragados 
pelo engano de acharem que fé não é suficiente – na verdade a fé que têm é falsa – e que precisam 
realizar boas obras, flertando com o ativismo religioso. Assim, por sua força intelectual dizem que creem! 
E esta tensão que existe dizem ser a verdadeira fé. Porém, esta falsa fé nada produz, pois é fé humana. 
 
Que fé temos nós então? Ora, que fé é esta que dizemos ter e não produz boas obras? Da mesma forma 
como Tiago exemplifica duas categorias de boas obras através de duas personagens bíblicas, gostaríamos 
de exemplificar o que uma fé sem obras – falsa fé ou fé humana – não produz com as mesmas categorias. 
Tiago cita, em primeiro lugar (21-23), Abraão e sua atitude de oferecer Isaque sobre o altar. A boa obra 
do pai da fé foi, na verdade, uma obra de cunho religiosa, um sacrifício que ele estava disposto a oferecer 
a Deus – o qual não fora necessário –, um culto genuíno, verdadeiro, de coração. Pensando nestas obras 
religiosas que uma fé genuína deveria produzir, nos perguntamos: 
 

• Que fé é esta que nos faz adorar a Deus por obrigação?  
• Que fé é esta que não se manifesta em forma de adoração genuína e espontânea? 
• Que fé é esta que nos faz não ter vontade de estar junto dos irmãos?  
• Que fé é esta que nos faz não querermos orar a Deus em secreto? 
• Que fé é esta que nos faz odiar quem pensa diferente de nós em pontos secundários da fé cristã? 
• Que fé é esta que nos desune? 
• Que fé é esta que não nos faz humildes, mansos, pacificadores? 

 
O segundo exemplo que Tiago cita é Raabe (25). Raabe não realizou uma obra de cunho religiosa 
propriamente dita, até mesmo porque era uma prostituta, que apenas ouviu falar sobre o Deus de Israel. 
Mesmo assim, movida por sua fé no Deus que ouvira, ela salvou a vida dos espias quando, no livro de 
Josué, eles são enviados para examinar a terra de Jericó. Uma fé de atitude, de quem corre riscos, de 
quem se expõem pelo próximo, de quem é movido por sentimentos genuínos de uma fé verdadeira. 
Levando em conta este tipo de obra que uma fé verdadeira deveria produzir, nos perguntamos: 
 

• Que fé é esta que não nos move? 
• Que fé é esta que não faz nosso coração arder por quem necessita de algo? 
• Que fé é esta que não nos faz correr riscos? 
• Que fé é esta que não nos faz repartir o que temos? 
• Que fé é esta que pouco se importa com o próximo? 
• Que fé é esta que não chora, que não tem compaixão? 
• Que fé é esta que não sente a dor e o sofrimento alheio? 

 
Crer em Deus até mesmo os demônios o creem e, mais que isto, tremem (19)! A fé sem obras é morta 
(17; 26) e, pior, o religioso corre o risco de ter uma fé menor que dos demônios, que ao menos tremem 



diante de Deus. Grande equívoco achar que uma fé humana é capaz de nos apresentar de forma a agradar 
nosso Senhor. Por isso, sabiamente Lutero nos alerta contra os falatórios inúteis: 
 

“Assim, guarda-te dos teus próprios pensamentos enganosos e dos falatórios inúteis que 
querem saber opinar sabiamente sobre a fé e as boas obras, mas são os maiores tolos.” 
– Martinho Lutero, Prefácio a Romanos, p. 194 

 
Fé e Obras 
 
Agora nos voltamos para a fé verdadeira. Nesta fé não existe dicotomia que separa ela das obras. Nada é 
mais natural do que as obras quando se tem uma verdadeira fé. A grande questão é se somos detentores 
deste tipo de fé. 
 
Uma verdadeira fé nasce de uma verdadeira experiência com o Deus que é alvo de nossa fé. Como 
cristãos, cremos no Deus revelado nas Escrituras. E nas Escrituras vemos relatos de homens e mulheres 
que tiveram genuínas experiência de fé com este Deus. De forma alguma queremos afirmar que tais 
homens e mulheres se tornaram perfeito como Deus é, mas, ao mesmo tempo, não queremos afirmar 
que estes homens e mulheres não tiveram em suas vidas transformações e um impacto poderoso da parte 
de Deus. Observemos o que Lutero nos diz sobre a fé genuína, citando João 1:3: 
 

“Mas a fé é uma obra de Deus em nós que nos transforma e nos faz nascer de novo (Jo 
1.13). E ela mortifica o velho Adão, faz de nós uma pessoa totalmente diferente no 
coração, no espírito, na mente e em todas as nossas forças e traz consigo o Espírito 
Santo. Ó coisa viva, operosa, ativa, poderosa é essa fé, sendo impossível que não resulte 
em fazer o bem incessantemente.” – Martinho Lutero, Prefácio a Romanos, p. 193-194 
 

A verdadeira fé é, em primeiro lugar, uma obra de Deus em nós. Ora, como eu posso ter uma experiência 
com o Deus que é gracioso, misericordioso, amoroso, todo-poderoso, onisciente, onipotente, Pai, etc. e 
não ser impactado por esta experiência de forma radical? Como poderia ter uma experiência com este 
Deus e não ter uma fé viva, operosa e poderosa? Como posso ter uma experiência com este Deus e não 
ter uma fé que resulte em boas obras? Perceba que Lutero enfatiza que este tipo de fé é algo tão genuíno, 
tão de Deus, que as boas obras não são fruto de produção intelectual, mas da experiência religiosa que 
fez com que Deus gerasse tal fé em nós que sequer perguntamos sobre as boas obras, mas tão somente 
a executamos! 

 
“E ela nem mesmo pergunta se há boas obras por fazer; antes de alguém perguntar, ela 
já as fez e está sempre a fazê-las. Mas quem não faz tais obras, este é um homem sem 
fé, tateando e procurando à sua volta a fé e as boas obras, e não sabe nem o que é fé 
nem o que são as boas obras, e mesmo assim papagueia palavras sem fim sobre a fé e 
as boas obras.” – Martinho Lutero, Prefácio a Romanos, p. 194 
 

Em outro trecho Lutero nos fala acerca de como esta fé verdadeira atinge tudo o que envolve o nosso ser. 
Aqui ele extrapola as boas obras, tocando em diversas áreas da nossa vida: 

 
“A fé é a confiança viva e inabalável na graça de Deus, tão segura que estaria disposta a 
morrer mil vezes por isso. E tal confiança e reconhecimento da graça de Deus deixam o 
homem feliz, persistente e agradável para com Deus e todas as criaturas, e isso quem 
realiza, na fé, é o Espírito Santo. É por isso que todo homem se torna disposto e pronto, 
sem coação, a fazer o bem, a servir a todos, a tudo sofrer por amor e louvor a Deus que 
lhe demonstrou tal graça.” – Martinho Lutero, Prefácio a Romanos, p. 194 

 
Nossos sentimentos são atingidos. Temos uma confiança viva, inabalável e segura na graça de Deus, com 
disposição inclusive de morrer por isto. Somos verdadeiramente felizes, persistentes, agradáveis para 
com Deus, com o próximo e movidos pelo Espírito Santo do Senhor! Nesta fé verdadeira, ninguém é 
movido por coação, de forma forçada, nem por fidelidade intelectual de alguma filosofia ou teologia, mas, 
com o Espírito Santo em nós, nos movemos a fazer o bem, a servir qualquer um, a tudo sofrer por amor 
e louvor ao Deus que nos deu tão grande salvação, de forma genuína! Muito diferente do ativista religioso, 



que se move baseado em seu status, sua fama, sua reputação, aqui somos movidos pelo Espírito Santo 
para engrandecer o nome do Senhor. Muito diferente do religioso, a santificação aqui é genuína e sinal 
de confusão e testemunho para o descrente, pois percebe realmente que a mudança que Deus fez na vida 
deste crente é algo real e genuíno, e não algo imposto, obrigado ou por coação de algum tipo de “religião” 
ou liderança. Abaixo uma lista da forma poderosa como este tipo de fé, a verdadeira, a que as obras 
atestam a fé, nos move: 
 

• A fé verdadeira nos move à adoração verdadeira, em Espírito e em verdade; 
• A fé verdadeira nos faz ativos na vida da igreja, de forma natural; 
• A fé verdadeira nos faz ter compaixão e nos movimenta em prol do que sofre; 
• A fé verdadeira nos faz anunciar o reino de formas inesperadas e ousadas, no poder de Deus; 
• A fé verdadeira nos faz mudar por completo a forma como nos relacionamos com o próximo; 
• A fé verdadeira nos faz testemunhar esta fé de forma que os não crentes têm em nós um 

verdadeiro referencial de Jesus; 
• A fé verdadeira nos faz submetemos ao processo de santificação; 
• A fé verdadeira é “viva, operosa, ativa, poderosa”! 

 
Considerações Finais 
 
Lutero concluir da seguinte forma sua reflexão sobre Fé e Obras: 
 

“Portanto, é tão impossível separar da fé a obra quanto é impossível separar do fogo o 
queimar e o luzir. [...] Pede a Deus que opere a fé em ti, para não permaneceres 
eternamente sem fé, não importa o que inventares ou fizeres.” – Martinho Lutero, 
Prefácio a Romanos, p. 194 

 
Portanto, não existe separação entre fé e obras. Este suposto desequilíbrio é altamente danoso para a 
igreja, crentes e, inclusive, os descrentes, que ficam sem um sinal claro do reino de Deus. O que existe, 
de fato, é: uma fé verdadeira ou uma fé falsa. 
 
De que forma achamos que teremos a simpatia de todo o povo, semelhantemente a igreja relatada em 
Atos 2:47? De que forma seremos relevantes nesta sociedade? Como já afirmamos na introdução, somos 
os invasores de uma sociedade que não é cristã. Steve Andrews questionou: “Como seria uma igreja onde 
a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o Evangelho de Jesus?” Uma fé falsa nos engana e não é 
eficaz em comunicar o Evangelho, pois não há vida e sim morte (17; 26), ofendendo o não crente por 
razões diferentes do Evangelho. Entretanto, uma fé verdadeira, nos torna verdadeiros servos de Deus a 
comunicar a profundida do Evangelho de Jesus com toda força, poder e testemunho de quem 
experimentou desta fé “viva, operosa, ativa, poderosa”, como disse Lutero. Suas obras evidenciam que 
sua fé é verdadeira? 


