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Como fenômeno psicológico, a fé, no sentido
religioso, não difere da fé em geral. Se a fé em
geral é uma persuasão da verdade fundada no
testemunho de alguém em quem temos
confiança e em quem descansamos, e, portanto,
apoia-se numa autoridade, a fé cristã, no sentido
mais abrangente, é a persuasão do homem
quanto à veracidade da Escritura, com base na
autoridade de Deus.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 497



Hebreus 11.1 Ora, a fé é a certeza de 
coisas que se esperam, a convicção de 

fatos que se não veem.







Hebreus 11.3 Pela fé, entendemos que foi o 
universo formado pela palavra de Deus, de maneira 

que o visível veio a existir das coisas que não 
aparecem.



Geralmente se pensa que a fé verdadeira envolve três
conceitos: conhecimento, aceitação e confiança. Não
existe fé verdadeira sem conhecimento, pois para que
alguém creia em Jesus, ele precisa ter conhecimento de
Jesus... O aspecto de aceitar refere-se à necessidade de
concordar com os ensinos da Escritura a respeito do
pecado e da maneira como Deus decidiu salvar o
homem, concordando que esse é o único meio de
salvação e aceitando-o para si. O aspecto de confiança
envolve a certeza de que, a partir do momento que se
aceitou a Cristo, a salvação está garantida. Significa
descansar na obra consumada de Cristo e aceitar o que
ele fez como tendo sido feito por nós, e absolutamente
suficiente para a nossa salvação.

Razão da Esperança – Leandro Lima p. 370 



A fé salvadora é definida como uma resposta ao
chamado de Deus pela aceitação de Cristo pela
pessoa toda – isto é, com uma convicção firme
da verdade do evangelho e uma dependência
confiante em Deus, em Cristo, para a salvação,
junto com um compromisso autêntico com Cristo
e seu serviço.

Salvos pela Graça  – Anthony A. Hoekema p. 143



CFW14§1. A graça da fé, pela qual os eleitos são
habilitados a crer para a salvação das suas almas,
é a obra que o Espírito de Cristo faz nos
corações deles, e é ordinariamente operada pelo
ministério da palavra; por esse ministério, bem
como pela administração dos sacramentos e pela
oração, ela é aumentada e fortalecida. Ref. Hb.
10.39; II Co 4.13; Ef 1.17-20; Ef 2.8; Rm 10.14,17; I
Pe 2.2; Rm 1.16-17; Jo 6.54-56; Rm 6.11; Lc 17.5 Lc
22.32 Mt 28.19-20; I Co 1. 21.



• dar a alguém algo que merece

JUSTIÇA

• dar a alguém algo que não merece

GRAÇA

• não dar a alguém algo que merece

MISERICÓRDIA 



A salvação é um dom, e o pecador não contribui
com nada, tendo apenas as mãos vazias
estendidas para recebê-la. Mesmo esse simples
ato de fé em si mesmo é da iniciativa divina, e
não pela autogeração autônoma. A fé salvadora é
em si mesma, um dom, não uma capacidade
natural pela qual simplesmente decidimos
concentrar em Cristo como um objeto de nossa
confiança.

A Soberania Banida 
R. C. McGregor Wright p. 102



CFW14§1. A graça da fé, pela qual os eleitos são
habilitados a crer para a salvação das suas almas,
é a obra que o Espírito de Cristo faz nos
corações deles, e é ordinariamente operada pelo
ministério da palavra; por esse ministério, bem
como pela administração dos sacramentos e pela
oração, ela é aumentada e fortalecida. Ref. Hb.
10.39; II Co 4.13; Ef 1.17-20; Ef 2.8; Rm 10.14,17; I
Pe 2.2; Rm 1.16-17; Jo 6.54-56; Rm 6.11; Lc 17.5 Lc
22.32 Mt 28.19-20; I Co 1. 21.



Como o arrependimento, a fé igualmente é obra de Deus e
obra do homem. É obra de Deus porque ele é o doador da
fé (Ef 2.8; Fp 1.29). Ele a concede aos eleitos (At 13.48),
que a recebem pela operação do Espírito Santo (ICo 12.3).
Jesus é chamado de o autor e o consumador da fé (Hb
12.2). Ao mesmo tempo, é tarefa do ser humano porque é
ele quem deve ter fé. Deus exige isso do ser humano (Mc
1.15; Jo 14.1). Porém, deve ser entendido que a fé não é
realmente uma obra, ela é o "primeiro resultado
identificável" da regeneração, ou como diz Hodge, "o
primeiro exercício consciente da alma renovada é a fé;
assim como o primeiro exercício consciente de um cego de
nascença, cujos olhos tenham sido abertos, é ver".

Razão da Esperança – Leandro Lima p. 371 



CFW14§1. A graça da fé, pela qual os eleitos são
habilitados a crer para a salvação das suas almas,
é a obra que o Espírito de Cristo faz nos
corações deles, e é ordinariamente operada pelo
ministério da palavra; por esse ministério, bem
como pela administração dos sacramentos e pela
oração, ela é aumentada e fortalecida. Ref. Hb.
10.39; II Co 4.13; Ef 1.17-20; Ef 2.8; Rm 10.14,17; I
Pe 2.2; Rm 1.16-17; Jo 6.54-56; Rm 6.11; Lc 17.5 Lc
22.32 Mt 28.19-20; I Co 1. 21.



Amavas-me, Senhor,
Quando atingiu meu peito
O Espírito de luz,
O meu Consolador.
E com tesouros mil,
De teu favor perfeito,
Trouxe à minha alma a fé
Em que hoje me deleito.
Meu Deus que amor!
Meu Deus, que antigo amor!

Hino 88 Hinário Novo Cântico



CFW14§1. A graça da fé, pela qual os eleitos são
habilitados a crer para a salvação das suas almas,
é a obra que o Espírito de Cristo faz nos
corações deles, e é ordinariamente operada pelo
ministério da palavra; por esse ministério, bem
como pela administração dos sacramentos e pela
oração, ela é aumentada e fortalecida. Ref. Hb.
10.39; II Co 4.13; Ef 1.17-20; Ef 2.8; Rm 10.14,17; I
Pe 2.2; Rm 1.16-17; Jo 6.54-56; Rm 6.11; Lc 17.5 Lc
22.32 Mt 28.19-20; I Co 1. 21.





CFW14§1. A graça da fé, pela qual os eleitos são
habilitados a crer para a salvação das suas almas,
é a obra que o Espírito de Cristo faz nos
corações deles, e é ordinariamente operada pelo
ministério da palavra; por esse ministério, bem
como pela administração dos sacramentos e pela
oração, ela é aumentada e fortalecida. Ref. Hb.
10.39; II Co 4.13; Ef 1.17-20; Ef 2.8; Rm 10.14,17; I
Pe 2.2; Rm 1.16-17; Jo 6.54-56; Rm 6.11; Lc 17.5 Lc
22.32 Mt 28.19-20; I Co 1. 21.



Ainda deve ser entendido que o que salva
realmente não é a fé, mas Cristo. A fé é
simplesmente o instrumento para receber o
benefício de Cristo. Não era o "olhar" dos
israelitas para a serpente de bronze que salvava,
mas o poder que Deus localizou naquela serpente
de bronze. Ela era a provisão salvadora de Deus
para o povo, assim como Cristo é a provisão
salvadora para nós.

Razão da Esperança – Leandro Lima p. 371 



Beeke (pág. 50 - 51):
“Poucas coisas são mais 

necessárias para um 
entendimento correto do Novo 

Testamento” – escreveu J. 
Greshnam Machen – “do que um 

conhecimento preciso das 
preposições comuns”



Rm 3.28 – PELA FÉ (dativo pistei):
necessidade e importância

Rm 5.1 – MEDIANTE A FÉ (ek pisteos) 
Instrumento (para recepção e apropriação da justiça de Cristo)

Ef 2.8 – MEDIANTE A FÉ (dia pisteos)
Ocasião da justificação – “com base em”

A fé não é um agente (causa eficaz ) da justificação, e sim um 
instrumento (um meio) para a justificação.



CFW14§1. A graça da fé, pela qual os eleitos são
habilitados a crer para a salvação das suas almas,
é a obra que o Espírito de Cristo faz nos
corações deles, e é ordinariamente operada pelo
ministério da palavra; por esse ministério, bem
como pela administração dos sacramentos e pela
oração, ela é aumentada e fortalecida. Ref. Hb.
10.39; II Co 4.13; Ef 1.17-20; Ef 2.8; Rm 10.14,17; I
Pe 2.2; Rm 1.16-17; Jo 6.54-56; Rm 6.11; Lc 17.5 Lc
22.32 Mt 28.19-20; I Co 1. 21.



FÉ
fortalecida

PALAVRA

SACRAMENTOS

ORAÇÃO



CFW14§2. Por esta fé o cristão, segundo a autoridade
do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser
verdade tudo quanto nela é revelado, e age de
conformidade com aquilo que cada passagem contém
em particular, prestando obediência aos mandamentos,
tremendo às ameaças e abraçando as promessas de
Deus para esta vida e para a futura; porém, os
principais atos de fé salvadora são: aceitar e receber a
Cristo e firmar-se só nele para a justificação,
santificação e vida eterna; isto em virtude do pacto da
graça. Ref.: Jo 6.42; I Ts 2.13; I Jo 5.10; At 24.14; Mt
22.37-40; Rm 16.26; Is 66.2; Hb 11.13; I Tm 6.8; Jo 1.12;
At 16.31; Gl 2.20; At 15.11.



Se a fé em geral é uma persuasão da verdade
fundada no testemunho de alguém em quem
temos confiança e em quem descansamos, e,
portanto, apoia-se numa autoridade, a fé cristã,
no sentido mais abrangente, é a persuasão do
homem quanto à veracidade da Escritura, com
base na autoridade de Deus.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 497



CFW14§2. Por esta fé o cristão, segundo a autoridade
do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser
verdade tudo quanto nela é revelado, e age de
conformidade com aquilo que cada passagem contém
em particular, prestando obediência aos mandamentos,
tremendo às ameaças e abraçando as promessas de
Deus para esta vida e para a futura; porém, os
principais atos de fé salvadora são: aceitar e receber a
Cristo e firmar-se só nele para a justificação,
santificação e vida eterna; isto em virtude do pacto da
graça. Ref.: Jo 6.42; I Ts 2.13; I Jo 5.10; At 24.14; Mt
22.37-40; Rm 16.26; Is 66.2; Hb 11.13; I Tm 6.8; Jo 1.12;
At 16.31; Gl 2.20; At 15.11.



CRÊ

AGE

OBEDECE

TREME

ABRAÇA

Ser verdade a revelação da Escritura

De conformidade com cada passagem

Aos mandamentos

Às ameaças

As promessas para esta vida e para a futura



Tiago 2.14 Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém
disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso,
semelhante fé salvá-lo? 15 Se um irmão ou uma irmã
estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento
cotidiano, 16 e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em
paz, aquecei- vos e fartai- vos, sem, contudo, lhes dar o
necessário para o corpo, qual é o proveito disso? 17
Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está
morta. 18 Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras;
mostra- me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras,
te mostrarei a minha fé.



“Verificais que uma pessoa é 
justificada por obras e não por fé 

somente”

(Tiago 2.24)





A fé é o lado positivo de voltar-se para Cristo, e o

arrependimento é o lado negativo de afastar-se do

pecado. É impossível voltar-se para Cristo e voltar-se

para o pecado, assim como é impossível viajar em

duas direções diferentes ao mesmo tempo. Por

definição, viajar para o leste significa não viajar para o

oeste, e voltar-se para Cristo significa, de modo

correspondente, não se voltar para o pecado. Fé e

arrependimento necessariamente seguem juntos.

Guy Richard, VE2017 O que é fé?



A ideia de que pode haver fé salvadora sem
arrependimento, e que uma pessoa pode ser justificada
por aceitar Jesus como Salvador, e ao mesmo tempo
rejeitá-lo como Senhor, é uma ilusão destrutiva. A fé
reconhece Cristo como o que Ele realmente é, nosso rei
designado por Deus, como também nosso sacerdote
dado por Deus, e a verdadeira confiança nele como
Salvador será expressa em submissão a Ele também
como Senhor. Recusar isto é procurar a justificação por
meio de uma fé impenitente, que não é fé.

J. I. Packer - Teologia Concisa p. 153



















CFW14§2. Por esta fé o cristão, segundo a autoridade
do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser
verdade tudo quanto nela é revelado, e age de
conformidade com aquilo que cada passagem contém
em particular, prestando obediência aos mandamentos,
tremendo às ameaças e abraçando as promessas de
Deus para esta vida e para a futura; porém, os
principais atos de fé salvadora são: aceitar e receber a
Cristo e firmar-se só nele para a justificação,
santificação e vida eterna; isto em virtude do pacto da
graça. Ref.: Jo 6.42; I Ts 2.13; I Jo 5.10; At 24.14; Mt
22.37-40; Rm 16.26; Is 66.2; Hb 11.13; I Tm 6.8; Jo 1.12;
At 16.31; Gl 2.20; At 15.11.



CFW14§2. Por esta fé o cristão, segundo a autoridade
do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser
verdade tudo quanto nela é revelado, e age de
conformidade com aquilo que cada passagem contém
em particular, prestando obediência aos mandamentos,
tremendo às ameaças e abraçando as promessas de
Deus para esta vida e para a futura; porém, os
principais atos de fé salvadora são: aceitar e receber a
Cristo e firmar-se só nele para a justificação,
santificação e vida eterna; isto em virtude do pacto da
graça. Ref.: Jo 6.42; I Ts 2.13; I Jo 5.10; At 24.14; Mt
22.37-40; Rm 16.26; Is 66.2; Hb 11.13; I Tm 6.8; Jo 1.12;
At 16.31; Gl 2.20; At 15.11.





CFW14§2. Por esta fé o cristão, segundo a autoridade
do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser
verdade tudo quanto nela é revelado, e age de
conformidade com aquilo que cada passagem contém
em particular, prestando obediência aos mandamentos,
tremendo às ameaças e abraçando as promessas de
Deus para esta vida e para a futura; porém, os
principais atos de fé salvadora são: aceitar e receber a
Cristo e firmar-se só nele para a justificação,
santificação e vida eterna; isto em virtude do pacto da
graça. Ref.: Jo 6.42; I Ts 2.13; I Jo 5.10; At 24.14; Mt
22.37-40; Rm 16.26; Is 66.2; Hb 11.13; I Tm 6.8; Jo 1.12;
At 16.31; Gl 2.20; At 15.11.





CFW14§2. Por esta fé o cristão, segundo a autoridade
do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser
verdade tudo quanto nela é revelado, e age de
conformidade com aquilo que cada passagem contém
em particular, prestando obediência aos mandamentos,
tremendo às ameaças e abraçando as promessas de
Deus para esta vida e para a futura; porém, os
principais atos de fé salvadora são: aceitar e receber a
Cristo e firmar-se só nele para a justificação,
santificação e vida eterna; isto em virtude do pacto da
graça. Ref.: Jo 6.42; I Ts 2.13; I Jo 5.10; At 24.14; Mt
22.37-40; Rm 16.26; Is 66.2; Hb 11.13; I Tm 6.8; Jo 1.12;
At 16.31; Gl 2.20; At 15.11.





CFW14§3. Esta fé é de diferentes graus; é fraca
ou forte, pode ser muitas vezes e de muitas
maneiras assaltada e enfraquecida, mas
sempre alcança a vitória, atingindo em muitos
a uma perfeita segurança em Cristo, que é não
somente o autor, mas também o consumador da
fé. Ref.: Rm 4.19-20; Mt 6.30, e 5.10; E. 6.16; I Jo
4.5; Hb 6.11, 12, 10.22 e 12.2.



O escritor de Hebreus também considera Cristo como o objeto
próprio da fé salvadora, e ensina que não há justiça senão pela fé,
10.38; 11.7. Mas o perigo do qual o escritor desta carta precisava
proteger-se não era o de escorregar da fé para as obras, mas,
antes, o de cair da fé, indo parar no desespero. Ele fala da fé
como a “certeza de cousas que se esperam, a convicção de fatos
que se não vêem”, 11.1. Ele exorta os leitores a uma atitude de fé,
que os capacitará a elevar-se do visível para o invisível, do
presente para o futuro, do temporal para o eterno, e que os
capacitará a serem pacientes em meio às tribulações.

Sistemática – Louis Berkhof p. 496



CFW14§3. Esta fé é de diferentes graus; é fraca
ou forte, pode ser muitas vezes e de muitas
maneiras assaltada e enfraquecida, mas
sempre alcança a vitória, atingindo em muitos
a uma perfeita segurança em Cristo, que é não
somente o autor, mas também o consumador da
fé. Ref.: Rm 4.19-20; Mt 6.30, e 5.10; E. 6.16; I Jo
4.5; Hb 6.11, 12, 10.22 e 12.2.

Cap. XVIII – Da Certeza da Graça e da Salvação



“Uma fé pequena leva as almas até o céu,

mas uma grande fé traz o céu até as almas.”

CHARLES HADDON SPURGEON






