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Olhe a sua volta! Quantos necessitados voce ve? Quantas pessoas jogadas na rua sem
teto e sem pao nos podemos contar? É o clamor que vem do chao de nossas cidades.
Olhe outra vez ao seu redor. Quantos gritos religiosos, aos milhares, estao a abafar o
ruidoso gemido dos que nos convocam para uma açao fraternal, gritos que tambem, na
maioria das vezes, amortecem a voz que vem de dentro de nossa consciencia.
Por isso, a pratica de boas obras por parte de todos nos e uma exigencia de carater nao
apenas de coerencia com aquilo que professamos, mas uma necessidade urgente de
nossos dias. O fator coerencia e uma demanda da fe. O fator necessidade e uma
reivindicaçao humanitaria. Ambos os fatores gritam juntos, interna e externamente,
nos chamando para uma vida de atitude samaritana.
Éste pequeno estudo quer ser um auxílio para todos nos que nos sentimos desafiados
a praticar boas obras, mas esbarramos em uma teologia que, unilateralmente, propala
uma fe sem obras, por medo de achar-se insinuando que a salvaçao vem pelas obras.
Éspero realmente que, depois de estudar este e-book, o medo de tal heresia se dissipe
e voce consiga perceber que a fe sem obras e morta.
Assim, nossa acuidade espiritual podera ouvir o clamor que vem das calçadas e tornar
nossa fe operante novamente.
Com carinho
Jose Roberto Cristofani
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I. Salvos para a prática de Boas Obras

a. Boas obras como resultado da salvação
Aprendemos que somos salvos unicamente pela graça de Deus e nao pelas nossas boas
obras. Relendo Efesios 2:8 e 9 constatamos que nao ha nada que possamos fazer para
sermos salvos ...
8 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é dom de
Deus; 9 Não de obras, para que ninguém se glorie.

Veja no mesmo texto de Efesios 2:1-3 como e descrita a nossa situaçao passada:
1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, 2 nos quais
andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade
do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência; 3 entre os quais
também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos filhos da ira, como
também os demais.
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v. l

Nos estavamos __________________________ em pecado. O pecado gera a morte.

v. 2

Andavamos segundo o que?

Segundo o _______________________ do mundo.
Segundo o ______________________ da potestade do ar.
Assim, um espírito atuava em nos e eramos filhos da _________________.
Anote quantas vezes aparece a palavra “andar” nos tre3 s versículos acima. _______ vezes.
A continuaçao do texto mostra uma transformaçao. Leia com atençao os vv. 4-10 e
diga:
Como e descrita esta transformaçao?
vv.4-6 Deus nos dou vida por ser rico em __________________________, e por causa de seu
__________________________.
v.7 O proposito de nos dar vida, foi para mostrar sua __________________________.
10 Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que andássemos nelas.

A transformaçao pela qual passamos tem um proposito. Qual e este proposito de
acordo com o v.10? ___________________________________. Note que Paulo usa o mesmo verbo
“andar” que ja apareceu duas vezes nos vv. 1-2.
Assim, aprendemos que fomos salvos para ___________________________________.
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Disso podemos concluir que, se nossas boas obras de nada valem para a salvaçao, isso
nao significa que elas nao te3 m valor algum. Pelo contrario, o texto bíblico parece claro
em afirmar que Deus as preparou de antemao e espera que andemos nelas.
Leia com muita atençao o texto bíblico de Tito 2:11-15 e complete os espaços:
Fomos salvos para um serviço. Isto significa vocaçao. Fomos vocacionados para as
boas obras como vemos em Tito 2:11-15.
v. 11 A graça de Deus se manifestou __________________________.
vv. 12-13 Deus nos regenerou do pecado
v. 14 Cristo nos salvou para sermos um povo __________________________ de boas obras.
Uma outra forma de Paulo ensinar a mesma verdade pode ser encontrada em I
Tessalonicenses 1:2-3, onde lemos:
2 Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas
orações, e sem cessar 3 recordando-nos, diante de nosso Deus e Pai, da
operosidade da vossa fé ...

Qual a expressao que o apostolo usa para indicar o mesmo ensino? ____________________
__________________________. Use suas proprias palavras para dizer a mesma coisa que o
apostolo. ______________________________________________________________________________________.
Quando falamos da operosidade da fe, estamos dizendo que devemos obedecer a
vontade daquele que nos salvou. Em uma palavra, operosidade da fe e viver uma vida
pratica cheia de bons frutos.
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