
SOMENTE A FÉ 

Romanos 3.21-31 

Introdução  

A justificação pela fé tornou-se o ponto central da Reforma Protestante do Século XVI. A 
grande descoberta de Martinho Lutero nas Escrituras foi que “o justo viverá por fé” (Rm 1.17). 

Os reformadores proclamavam a justificação pela graça apenas por meio da fé, 
exclusivamente no fundamento da justiça de Cristo.  

Na definição dos teólogos de Westminster, a “justificação é um ato da livre graça de Deus 
para com os pecadores, no qual ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera as 
suas pessoas justas aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, 
mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por 
Deus e recebidas só pela fé” (Catecismo Maior de Westminster, questão nº 70). 

 

1. A base bíblica da justificação pela fé  

A palavra “fé”, associada a “justificação”, aponta para a denominada “fé salvadora”. Na 
regeneração, o Espírito Santo dá aos pecadores a fé para receberem a justiça de Cristo, 
para a salvação (Jo 1.12-13). A fé, em si mesma, não merece a salvação, de modo algum, 
mas ela recebe a transferência da justiça de Cristo. A fé não cria, ela apenas recebe.  

Escrevendo aos gálatas, o apóstolo Paulo explica com todas as letras que é impossível 
ao homem justificar-se diante de Deus pelas obras da lei (Gl 3.11-14). 

Há abundantes textos bíblicos que fundamentam a doutrina da justificação pela fé (Hc 
2.4; Rm 1.17; 3.28; Gl 2.16; Fp 3.9; Hb 10.38). 

 

2. O efeito na mente, no coração da justificação pela fé 

Paz, firmeza e esperança mesmo em meio às tribulações da vida, são experiências 
vivenciadas por aqueles que são agraciados com o dom da fé (Rm 5.1-3). Segundo João 
Calvino, essa paz decorrente da justificação pela fé “significa serenidade de consciência, a 
qual tem sua origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo. O 
evangelho promove a nossa reconciliação com Deus, produzindo a verdadeira paz” (Rm 
5.10).  

A fé nos faz firmes na graça de Deus e nutre nossa inabalável esperança. João Calvino 
afirma que “pelo termo firmes ele quer dizer que a fé não é persuasão passageira de um dia, 
senão que se acha tão radicada e submersa em nossa mente, que o seu prosseguimento 
se faz seguro ao longo de toda a nossa vida. A esperança da glória de Deus nos resplandece 
do evangelho, o qual testifica que seremos participantes da natureza divina, pois quando 
virmos a Jesus Cristo face a face então seremos como ele é (2 Pe 1.4; 1 Jo 3.2)”. 

É oportuno lembrar aqui as palavras de Pedro: “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva 
esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,para uma herança 
incorruptível, sem mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós outros que sois 
guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se 
no último tempo.Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais 
contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito 
mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória 
e honra na revelação de Jesus Cristo; a quem, não havendo visto, amais; no qual, não vendo 
agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa 
fé: a salvação da vossa alma” (1 Pe 1.3-9). 

 



3. A justificação pela fé e o lugar das obras 

Em Romanos 3.27-28, o apóstolo Paulo afirma categoricamente que ninguém é justificado 
por obras. Porém, deve-se compreender que a fé não exclui as obras; pelo contrário, ela 
produz boas obras. A fé salvadora é operosa, como atestam estes textos bíblicos: Ef 2.10; 
Tt 2.14; Tg 2.14-26.  

As obras não têm caráter meritório, sendo portanto, ineficazes como meio para a 
justificação diante de Deus. Entretanto, elas são uma expressão confirmadora da verdadeira 
fé. Nem todos os que praticam boas obras têm a fé salvadora; mas, todos os que têm a fé 
salvadora, inevitavelmente, se dedicarão à prática das boas obras. 

Jesus desafia seus discípulos à prática das boas obras (Mt 5.16). 

 

4. A justificação pela fé e a vida consagrada 

Em Romanos 3.31 o apóstolo Paulo afirma: “Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de 
maneira nenhuma! Antes, confirmamos a lei”. 

A fé não é contrária à lei. Na verdade, a fé nos motiva a cumprir a lei. Os atos provenientes 
da fé genuína não conflitam com a lei, pelo contrário, eles se harmonizam com as exigências 
da lei. A fé salvadora educa o cristão para a vida piedosa, a santificação pessoal, a retidão, 
o amor, o serviço. 

A justificação pela fé é a base para uma vida inteiramente consagrada a Deus.  
Até à Reforma, o povo estava sendo submetido à escravidão espiritual. Exigia-se à prática 

de penitências e a compra da própria salvação por meio das indulgências. A justificação do 
pecador tornara-se um produto monopolizado pela Igreja. Cabia ao pecador e com muito 
esforço, trilhar o caminho das obras humanas, a fim de pagar pela sua própria justificação. 
Mas pela graça de Deus, os reformadores bradaram alto bom som: Somente a fé! 

A doutrina da justificação pela fé foi o golpe mais violento contra aquele sistema religioso 
opressor. 

 
(Estudo bíblico elaborado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano e ministrado pelo Rev. Ricardo 

Machado Manha, dia 05/11/2017, na Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba). 


