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Lição 8 - Sábado, 25 de fevereiro de 2017 

Fé que opera 

“Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar 
o seu filho Isaque?” Tiago 2:21 

Há muitas pessoas que não conseguem entender a relação entre fé e obras. Elas dizem: 
“Apenas creia em Cristo, e você estará salvo. Você não tem nada que ver com a guarda da 

Lei”. Mas a fé genuína se manifestará pela obediência. — Patriarcas e profetas, pp. 153 e 
154. 

Estudo adicional: Fé e obras,pp. 47-54 (Cap. 5: “Fé e obras”), 111-116 (Cap. 17: “Conselho 

a um eminente pastor, sobre a apresentação da relação entre a fé e as obras”). 

Domingo, 19 de fevereiro 

1. FÉ QUE OPERA 

A. Como sabemos que Abraão creu na Palavra de Deus? Gênesis 22:1-5; Tiago 2:21-
24. 

Gênesis 22:1-5   1Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: "Abraão! " 
Ele respondeu: "Eis-me aqui". 2Então disse Deus: "Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a 

quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos 
montes que lhe indicarei". 3Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu 
jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o 

holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. 4No terceiro dia de 
viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 5Disse ele a seus servos: "Fiquem aqui com o 

jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos". 

Tiago 2:21-24 21Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu 
seu filho Isaque sobre o altar? 22Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam 

atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. 23Cumpriu-se assim a Escritura que diz: 
"Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça", e ele foi chamado amigo de 

Deus. 24Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. 

Abraão creu em Deus. Como sabemos que ele cria? Suas obras testemunhavam o caráter de 
sua fé, e sua fé lhe foi imputadacomo justiça. — Refletindo a Cristo, p. 79. 

B. Qual é a relação entre fé e obras? Tiago 2:17-18; Mateus 7:16-20. Que tipo de 
fruto um cristão produz? 

Tiago 2:17-18 17Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está 
morta. 18Mas alguém dirá: "Você tem fé; eu tenho obras". Mostre-me a sua fé sem obras, e 
eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. 

Mateus 7:16-20 16Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um 
espinheiro ou figos de ervas daninhas? 17Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, 

mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore 
ruim pode dar frutos bons. 19Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao 
fogo. 20Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão! 

As boas obras jamais poderão comprar a salvação, mas são uma evidência da fé que opera 
pelo amor e purifica a alma. — O Desejado de Todas as Nações, p. 314. 

Assim como a boa árvore produz bons frutos, a árvore realmente plantada no jardim do 
Senhor produzirá bons frutos para a vida eterna. Pecados persistentes são superados; maus 

pensamentos não são permitidos na mente; maus hábitos são removidos do templo da alma. 
[...] Uma total transformação tem lugar. — The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 6, p. 1080. 

Segunda-feira, 20 de fevereiro  
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2. AS OBRAS DE DEUS 

A. Como Abraão mostrou sua fé em Deus? Considerando que Abraão agiu por sua fé, 

o que revelou sobre ela? Tiago 2:22; Gênesis 22:12. 

Tiago 2:22 Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé 
foi aperfeiçoada pelas obras. 

Gênesis 22:12 "Não toque no rapaz", disse o Anjo. "Não lhe faça nada. Agora sei que você 
teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. " 

A fé opera por amor e purifica a alma. A fé brota, floresce e produz uma colheita de frutos 
preciosos. Onde há fé, aparecem boas obras. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 398. 

B. De onde vêm as boas obras? Compare Jeremias 17:9; Romanos 3:12 com Efésios 

2:10; Tito 2:13-14. 

Jeremias 17:9 O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é 

incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? 

Romanos 3:12 Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém que 
faça o bem, não há nem um sequer". 

Efésios 2:10 Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas 
obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. 

Tito 2:13-14 13enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de 
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 14Ele se entregou por nós a fim de nos remir de 
toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática 

de boas obras. 

A fé genuína se manifestará em boas obras, pois boas obras são frutos da fé. Ao atuar Deus 

no coração,entregando-Lhea pessoa sua vontade e com Ele cooperando, ela manifesta na 
vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo, e há harmonia entre o 

propósito do coração e a prática da vida. Todo pecado deve ser renunciado como a coisa 
odiosa que crucificou o Senhor da vida e da glória, e o crente tem de ter uma experiência 
progressiva, fazendo continuamente as obras de Cristo. É pela contínua entrega da vontade, 

pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. — Ibidem, p. 397.  

Se formos fiéis em fazer a nossa parte, cooperando com Ele, Deus operará através de nós 

conforme a Sua boa vontade. Mas Deus não pode trabalhar através de nós, se não fizermos 
qualquer esforço. Se quisermos ganhar a vida eterna, precisamos trabalhar, e trabalhar 
fielmente. [...] Devemos seguir o exemplo que Cristo nos deixou, submetendo-nos a Ele em 

tudo. Nossa vontade deve estar em harmonia com a Sua vontade. — The Review and Herald, 
11 de junho de 1901. 

C. Antes de o cristão poder manifestar as boas obras de Deus, o que primeiramente 
deve ocorrer? Efésios 2:1-5; Gálatas 2:20; Jeremias 29:13. 

Efésios 2:1-5 1Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, 2nos quais 

costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do 
ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 3Anteriormente, todos 

nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus 
desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. 4Todavia, 
Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, 5deu-nos vida 

juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões — pela graça 
vocês são salvos. 

Gálatas 2:20 Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 
mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se 
entregou por mim. 
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Jeremias 29:13 Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o 
coração. 

A única maneira de garantirmos a ajuda de Deus é colocar-nos inteiramente em Suas mãos e 
confiar em que Ele operará por nós. À medida que nos apegamos a Ele pela fé, Ele age. O 
crente pode apenas confiar. Enquanto Deus opera, podemos trabalhar, confiando em Deus e 

fazendo a Sua vontade. — The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 
1080. 

Terça-feira, 21 de fevereiro  

3. FÉ MORTA 

A. Qual é a diferença entre a fé viva e a fé morta? Tiago 2:19-20; Marcos 7:6-7. 

Tiago 2:19-20 19Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios 
crêem — e tremem! 20Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? 

Marcos 7:6-7 6Ele respondeu: "Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas; como está 
escrito: ‘Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 7Em vão 
me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens’. 

A verdadeira fé, que confia inteiramente em Cristo, será manifestada por meio da obediência 
a todos os mandamentos de Deus. [...] Em todos os séculos houve os que pretendiam ter 

direito ao favor de Deus, mesmo enquanto estavam a desatender algumas de Suas ordens. 
Mas as Escrituras declaram que pelas obras a “fé foi aperfeiçoada”, e que, sem as obras da 
obediência, a fé “é morta” (Tiago 2:22 e 17). — A fé pela qual eu vivo, p. 91.  

Muitos se satisfazem com o culto de lábios, e bem poucos têm sincero, fervoroso e afetuoso 
anelo de Deus. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 534. 

B. Pode alguém com fé morta produzir boas obras? Mateus 23:27-28; 7:21-23. 

Mateus 23:27-28 27"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como 

sepulcros caiados: bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de 
imundície. 28Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios 
de hipocrisia e maldade. 

Mateus 7:21-23 21"Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos 
céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22Muitos me dirão 

naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não 
expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? ’ 23Então eu lhes direi claramente: 
‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal! ’ " 

O bom homem, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Por quê? Porque Cristo é uma 
presença permanente na alma. A santificadora verdade é um repositório de sabedoria para 

todos os que praticam a verdade. Qual fonte viva, salta para a vida eterna. Quem não tem 
Cristo a habitar no coração,condescenderá com conversa barata, afirmações exageradas, que 
causam dano. A língua que pronuncia coisas perversas, coisas comuns, frases da gíria, essa 

língua precisa ser tratada com brasas de zimbro. —Mente, caráter e personalidade, vol. 2, p. 
577. 

Nenhum homem pode ter o espírito e a mente de Cristo sem ser melhorado por Ele em todas 
as relações e deveres da vida. Murmurações, queixas e paixões irritadiças não são o fruto de 
bons princípios. — Testemunhos para a igreja, vol. 4, p. 347.  

C. O que sempre estará faltando nas obras de um crente morto? 1 João 4:20-21; 
João 8:37-41. 

1 João 4:20-21 20Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é mentiroso, 
pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 21Ele nos 
deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame também seu irmão. 
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João 8:37-41 37Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando 
matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. 38Eu lhes estou dizendo o 

que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês". 39"Abraão é o 
nosso pai", responderam eles. Disse Jesus: "Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as 
obras que Abraão fez. 40Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a 

verdade que ouvi de Deus; Abraão não agiu assim. 41Vocês estão fazendo as obras do pai de 
vocês". Protestaram eles: "Nós não somos filhos ilegítimos. O único Pai que temos é Deus". 

A obediência à Palavra produz o fruto da qualidade requerida — “caridade fraternal, não 
fingida” (1 Pedro 1:22). Esse amor tem a sua origem no Céu, e conduz aos mais altos 
motivos e ações altruístas. — Atos dos apóstolos, p. 520. 

Quarta-feira, 22 de fevereiro  

4. RAIZ OU FRUTO? 

A. O que acontece quando as boas obras de obediência se tornam a raiz da 
experiência cristã, em vez de o fruto dela? Mateus 23:5. 

Mateus 23:5  "Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus 

filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas; 

Os fariseus procuravam distinção por meio de seu escrupuloso cerimonialismo, e pela 

ostentação de seu culto e suas caridades. Provavam o zelo que tinham pela religião tornando-
a objeto de discussões. As disputas entre as seitas oponentes eram ruidosas e longas, e não 
raro se ouvia nas ruas o som de irritadas questões entre doutores da lei.  

Em notável contraste com tudo isso estava a vida de Jesus. Nessa vida não se via nunca 
ruidosa disputa, nem ostentoso1 culto, nem atos que visassem2 a aplausos. Cristo estava 

escondido em Deus, e Deus era revelado no caráter de Seu Filho. —A ciência do bom viver, 
p.32. 

B. O que deve estar sempre na raiz da experiência do cristão? Gálatas 6:14. 

Gálatas 6:14 Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor 
Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. 

Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles estão seguros, a menos que 
contemplem os sofrimentos do Filho de Deus. [...] Sem a cruz, não estariam mais seguros 

contra o mal do que os anjos antes da queda de Satanás. [...] Todos os que desejam 
segurança na Terra ou no Céu devem olhar para o Cordeiro de Deus. [...] 

Se os homens contemplassem o amor de Cristo demonstrado na cruz, sua fé seria fortalecida 

para se apropriar dos méritos de Seu sangue derramado, sendo limpos e salvos do pecado. — 
The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, pp. 1132, 1133. 

C. Como o verdadeiro cristão considera as próprias obras à luz das obras de Cristo? 
Filipenses 3:4-9; Isaías 6:5. 

Filipenses 3:4-9 4embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa 

que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais: 5circuncidado no oitavo dia de vida, 
pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu; quanto à lei, fariseu; 

6quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7Mas o 
que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. 8Mais do que isso, 
considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo 

Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para 
poder ganhar a Cristo 9e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede 

da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na 
fé. 

                                           
1
Ostentoso: Que tem aparato, pompa, fausto; luxuoso, magnificente. 

2
Visassem: De “visar”, objetivar; ter algo como desígnio, como finalidade. 
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Isaías 6:5 Então gritei: Ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e 
vivo no meio de um povo de lábios impuros; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos 

Exércitos! " 

Quanto mais [os seguidores de Deus] contemplam o caráter de Cristo, mais humildes se 
tornam, e mais baixo estimam a si mesmos. [...] O eu é perdido de vista na consciência de 

sua própria indignidade e da maravilhosa glória de Deus. — Para conhecê-lO, p. 122. 

Quinta-feira, 23 de fevereiro 

5.CRISTÃOS FRUTÍFEROS  

A. Por que Deus quer encher a vida do cristão com boas obras provenientes de um 
coração transformado? Mateus 5:14-16; 1 Pedro 2:9. 

Mateus 5:14-16 14"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
construída sobre um monte. 15E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo 

de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que 
estão na casa. 16Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas 
boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". 

1 Pedro 2:9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo 
de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz. 

É Seu plano [de Deus] que todos os que são participantes da grande salvação sejam para Ele 
missionários. A piedade dos cristãos constitui a norma pela qual os mundanos julgam o 

evangelho. Provações pacientemente suportadas, bênçãos recebidas com agradecimento, 
mansidão, bondade, misericórdia e amor, manifestados habitualmente, são as luzes que 

resplandecem no caráter perante o mundo, revelando o contraste com as trevas que vêm do 
egoísmo do coração natural. —Patriarcas e profetas, p. 134. 

Quando a graça de Cristo se exprimir nas palavras e nos atos dos crentes, irradiará luz para 
os que se acham em trevas, pois enquanto os lábios falam para louvor de Deus, a mão se 
estenderá em beneficência para auxílio dos que perecem. — Filhos e filhas de Deus, p. 276. 

B. Ao longo da história, que conhecimento Cristo sempre teve em relação à Sua 
igreja? Apocalipse 2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15. Por que Jesus tem tanto interesse nas 

obras de Seus seguidores? Tiago 2:21, 22, 24; Apocalipse 22:12. 

Apocalipse 2:2, 9, 13, 19 2Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua 
perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem 

ser apóstolos mas não são, e descobriu que eles eram impostores. 9Conheço as suas aflições 
e a sua pobreza; mas você é rico! Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não 

são, sendo antes sinagoga de Satanás. 13Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. 
Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo 
quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. 

19Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que 
você está fazendo mais agora do que no princípio. 

Apocalipse 3:1, 8, 15 1Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele 
que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras; você tem fama 
de estar vivo, mas está morto. 8Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma 

porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha 
palavra e não negou o meu nome. 15Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem 

quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente! 

Tiago 2:21; 22; 24 21Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando 
ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? 22Você pode ver que tanto a fé como as suas obras 

estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. 24Vejam que uma pessoa é 
justificada por obras, e não apenas pela fé. 
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Apocalipse 22:12 "Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo, e eu 
retribuirei a cada um de acordo com o que fez. 

Os olhos do mundo se encontram sobre nós, e somos observados por muitos de quem não 
temos conhecimento. Pessoas há que conhecem alguma coisa das doutrinas que professamos 
crer, e estão notando o efeito de nossa crença sobre nosso próprio caráter. — Mensagens 

escolhidas, vol. 2, p. 386. 

O mundo de hoje tem urgente necessidade da revelação de Jesus Cristo na pessoa de Seus 

santos. — Nos lugares celestiais, p. 313. 

Sexta-feira, 24 de fevereiro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Por que a verdadeira fé sempre funciona? 

2. Como podemos garantir que nossas obras vêm sempre de Deus? 

3. Por que o coração não convertido nunca produz amor desinteressado? 

4. Explique a diferença entre a raiz e o fruto de nossa experiência. 

5. O que Deus e o mundo esperam ver na igreja cristã? 

 


