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Curso: “Deixe a Bíblia Falar”

INTRODUÇÃO:

LIÇÃO: “A FÉ QUE DEUS REALMENTE QUER”

o Em Jesus Deus se aproximou do homem para salvá-lo (Mateus 1.21, 23).
o Nesse plano estabelecido por Deus para salvar o homem, há a parte de Deus, já feita, e a nossa (João 3.16).
o A partir dessa lição estudaremos sobre a nossa parte no plano de salvação.

I.

A NECESSIDADE DE CRER / TER FÉ PARA SE OBTER A SALVAÇÃO:

A) Uma das respostas comuns dadas à pergunta sobre o que fazer para ser salvo era “creia em Jesus” – Atos
16.30-31.
o Veremos no decorrer da lição que essa resposta era entendida pelos ouvintes originais de maneira diferente
da de hoje em dia.
o Hoje em dia “crer”, no conceito popular, significa apenas acreditar. Sem que isto tenha qualquer
implicação (comprometimento) com a vida prática da pessoa.
B) Será salvo aquele que crer – Marcos 16.16.
C) Os benefícios do sacrifício vicário de Jesus serão recebidos apenas pelos que crêem – João 3.16.
o Quem não perecerá pelo fato de Deus, por amor, ter enviado Seu filho ao mundo?

II.

CRER EM QUEM E NO QUÊ:

A) Na Divindade de Jesus. Ele não foi apenas um bom homem, grande profeta, etc. – João 8.24.
o Crer na Divindade de Jesus me fará reverenciá-Lo ao máximo e me levará a obedecê-Lo, não apenas
admirá-Lo.
B) Nele como sendo único e suficiente Salvador – João 14.6; Atos 4.12.
o Não espere salvar-se pôr justiça própria, obras meritórias, através de algum “santo” ou mediador.
C) Jesus espera que creiamos nEle como sendo Senhor e Deus (e isso sem vê-Lo fisicamente) – João 20.27-29.

III. COMO SE OBTÉM FÉ:

A) O ouvir a Palavra de Deus é que proporciona o nascer e crescer da fé – Romanos 10.13-15,17.
o A fé não se desenvolve na vida da pessoa que mantém sua bíblia constantemente fechada.

IV.

O QUE É CRER SEGUNDO A BÍBLIA

A) Fé é certeza e convicção não esperança em possibilidades remotas – Hebreus 11.1.
o A idéia popular de fé / crer resume-se apenas a uma aceitação mental do fato de que Deus e Jesus
existem, ou são reais.
o A maioria das pessoas responderiam positivamente se perguntadas se possuem ou não fé. Mas na maioria
dos casos há pouca ou nenhuma evidência de fé na vida destas pessoas.
B) É possível saber quem realmente crê ou não – Tiago 2.14-26.
o v.14-17 – O exemplo usado nos versículos 15 e 16 nos ajuda a entender que assim como palavras não
saciam a fome e nem aquecem o corpo, fé sem obras não tem valor algum.
o Quais as respostas para as perguntas do versículo 14?
o v.17 – A fé se completa com a obediência, não devemos separá-las, a bíblia não o faz.
o Eis a grande diferença no entendimento do que significa crer entre os primeiros ouvintes do evangelho e as
pessoas de nossa época.
o v.18-19 – Mais um exemplo da inutilidade do acreditar no fato da existência de Deus. Tiago chega ser
irônico: “grande coisa”.
o v.20-23 – Fé sem obras é inoperante.
o O exemplo dado é o de Abraão. Quando foi ele justificado? Quando aceitou o fato da existência de Deus?
o Aqui também entendemos que “obras” no contexto não se resume a caridade, mas refere-se a obediência
a Deus.
o v.24-26 – Fé sem obras é morta.
o Outro exemplo o de Raabe.

V.

EXEMPLOS DE FÉ QUE AGRADA A DEUS

A) Homens que movidos pela fé agradaram a Deus em serviço e obediência em suas vidas - Hebreus 11.4-7.
o A Fé é o que nos condiciona a agradar a Deus – v. 5-6.
o O Exemplo de Noé (Gên. 6.13-17,22).
o O Exemplo de Abraão (Gên. 22.1-5).

APLICAÇÃO:

o É Necessário crer/ter fé (no sentido bíblico e não no sentido popular) para ser salvo.
o Precisamos tomar cuidado com apelos feitos onde é dito que só o aceitar ou crer em Jesus, sem levar em
consideração o que significa e as implicações, é o que basta. Pois as pessoas de nossa época não
entendem o “crer” como os ouvintes do primeiro século.

