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1.

ABSTRACT. 1
There is much theological confusion about the question of whether or not works,
good works. Some say that is the way to salvation for spiritual improvement. Others say
that no one is saved by works of the law. In this work we will be demonstrating the utility
of works for purposes of man's salvation. We know that they must be practiced, but
never pay for man's salvation. However, they are useful and necessary for spiritual
purposes and other materials.

2.

INTRODUÇÃO.
A bíblia contém muitos versículos ensinando que salvação não
é fruto das obras humanas,2 mas também há versículos ensinando que
devemos fazer obras.3
Como não há contradição na bíblia, neste trabalho buscaremos
esclarecer o que são as ditas boas obras, e qual a finalidade das
mesmas, na vida dos servos de Jesus.

1

Em português:
Há muita confusão teológica quanto a questão de fazer ou não obras, boas obras.
Uns dizem que é o caminho para a salvação, para o aperfeiçoamento espiritual. Outros
dizem que ninguém será salvo pelas obras da Lei. Neste trabalho estaremos demonstrando
a utilidade das obras para fins diversos de salvação do homem. Saberemos que elas devem
ser praticadas, mas jamais se prestam para a salvação do homem. Entretanto, são uteis
e necessárias para outros fins espirituais e materiais.

2A

SALVAÇÃO NÃO É FRUTO DAS BOAS OBRAS HUMANAS.





EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não
vem das obras, para que ninguém se glorie.
GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também
crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras
da lei nenhuma carne será justificada.
ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei
vem o conhecimento do pecado.

3 A Bíblia manda fazer boas obras. Embora elas não sirvam para salvar o servo.


TITO 3:8 Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que crêem em Deus procurem aplicar-se às
boas obras; estas coisas são boas e proveitosas aos homens.



I TIMÓTEO 6:18 Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e sejam comunicáveis.



HEBREUS 10:24 E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
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3.

O QUE SÃO AS BOAS OBRAS HUMANAS NA VIDA DO CORPO DE
CRISTO?
Resposta:
As boas obras são ações e omissões, propositais, que os servos
devem fazer, seguindo a palavra de Deus.
A bíblia fala que o amor é superior a tudo. 4 O amor que está
além das forças e capacidade humanas de ter, o amor verdadeiro,
somente pode ser expresso se o homem for movido pelo Espírito
Santo de Jesus.
Dar coisas para necessitados não é ter o amor que a bíblia
fala. Ter a amo é ter Jesus – o amor de Deus - e ser guiado por
Ele, no nosso trato uns para com os outros.
A palavra demostrando que alguém pode ajudar os pobres e mesmo
assim não ter o amor. Isso explica porque fazer boas obras não é
o amor que a bíblia está falando...
Se as boas obras não forem fruto da ação do Senhor em nossas
vidas isso de nada adianta espiritualmente.
Vejamos uma referência sobre a inutilidade espiritual das boas
obras humanas, se forem feitas sem Jesus – Jesus o amor verdadeiro:

 I CORÍNTIOS 13:3 E ainda que distribuísse toda a minha
fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu
corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me
aproveitaria.
4.

COMO SÃO PRODUZIDAS AS BOAS OBRAS FORA E DENTRO DO
CORPO-DE-CRISTO?
Resposta:
Para entender a aparente contradição, citada na introdução,
é necessário meditarmos sobre algumas coisas, entre elas o que é
o corpo humano e o que é o corpo de Cristo, e como eles fazem
obras.

4

I CORÍNTIOS 13:1-2 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que
soa ou como o sino que tine. 2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda
que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
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Exemplificando as ações e obras do corpo humano:
Quando as mãos de um hábil artista faz uma obra, não dizemos que
a obra pertence às mãos do artista, mas ao artista que fez tal obra.
As mãos foram instrumentos usados e todo o mérito é do artista.
Quando “fulano de tal” vê algo, não dizemos que os olhos tais
viram algo, mas dizemos que “fulano de tal” viu algo.
Quando “beltrano de tal” expressa uma linda canção ninguém diz: A
boca do “beltrano de tal” canta belas canções. Mas, dizemos que
“beltrano de tal” entoa belas canções.
Alguém usando das mãos estrangula e comete um homicídio, ou usando
de uma faca mata outrem. Ninguém irá julgar e condenar as mãos
assassinas, ou dizer que a faca matou alguém. A sentença e a condenação
são daquele que usando das mãos, ou da faca, como instrumento provocou
o ato criminoso.
Quando o atleta “X” corre velozmente, não dizemos que as pernas
do atleta “X” correm bem. Dizemos que o atleta “X” é um grande corredor.
Assim, independentemente da parte do corpo humano, ou do
instrumento, que é usado por alguém para realizar uma “obra” ninguém
atribui o grande feito àquela parte do corpo que é usada para fazer
tal “obra”. A “obra” quer seja boa, ou má, é atribuída ao dono daquele
membro que fez a obra. Qualquer obra feita é atribuída ao dono do
corpo que realizou a obra. Uma obra nunca é atribuída ao instrumento,
ou membro, utilizado para realiza-la, mas é atribuída àquele que a
fez, independentemente do instrumento usado para fazê-la.
Exemplificando as ações e obras do corpo de CRISTO:
Sabemos que a cabeça de qualquer corpo é quem comanda os membros
para a realização de qualquer obra, seja por ação, seja por omissão.
Toda obra realizada por alguém é fruto das ordens dadas pela cabeça
deste alguém.
Sabemos que os servos são varas enxertadas em Jesus, a oliveira
verdadeira. Fomos enxertados Nele para produzir frutos para a videira
verdadeira, (Jesus), na qual fomos inseridos.
VERSÍCULOS:
 JOÃO 15:1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. 2 Toda vara em
mim que não dá fruto, ele a corta; e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que
4
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dê mais fruto. 4 Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de
si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também
vós, se não permanecerdes em mim. 5 Eu sou a videira; vós sois as varas.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada
podeis fazer. 8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus
discípulos.



ISAÍAS 26:12 SENHOR, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste

em nós todas as nossas obras.
Os frutos não contam para nós mesmos. As obras que os servos
fazem são obras feitas pelo dono do corpo-de-cristo, NÃO é obra
DE CADA MEMBRO EM PARTICULAR.
Quando um servo, toca, ora, canta, prega, jejua, louva, adora,
faz qualquer boa obra, OS FRUTOS SÃO DE JESUS. JESUS é quem fez a
obra usado um membro de seu corpo-vivo.
Os servos são membros do corpo de Cristo. Quando os membros
realizam, ou deixam de realizar, uma “obra” ela é realizada pelo
dono do corpo.
Os servos foram instrumentos nas mãos do Senhor. Ao Senhor,
ao dono do corpo, cabe toda honra e gloria, pela obra realizada,
à semelhança do que ocorre com as obras feitas pelos membros do
corpo humano.
Quando um corpo trabalha as obras não são atribuídas ao membro
em particular, mas ao dono do corpo, assim também ocorre no corpo
de Cristo.
VERSÍCULOS ENSINANDO QUE SOMOS MEMBROS DO CORPO DE CRISTO:
 I CORÍNTIOS 12:12-14,27 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos
membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo,
assim também é Cristo. 13 Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um
só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos quer livres; e a todos nós foi dado
beber de um só Espírito. 14 Porque também o corpo não é um membro, mas
muitos. 27 Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros.
Todas as boas obras realizadas por membros do corpo de Cristo são
obras de Cristo. As obras dos servos NÃO são atribuídas aos membros,
mas a Cristo. POR ISSO que, os salvos não estarão mentindo quando
perguntarem ao Senhor: “Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? ou
5
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com sede, e te demos de beber? 38 E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te
vestimos? 39 E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te?” MATEUS 25:37-39 .
Os servos sabem que são servos inúteis.5 Só fazemos o que o Senhor
manda fazer, e mesmo assim, nessas boas obras, fomos apenas
instrumentos nas mãos do Senhor. Nenhum crédito deve ser atribuído aos
servos, pois quem fez tudo foi o Senhor.
Durante o julgamento o Senhor atribuirá obras a nós por que Ele é
bondoso, e misericordioso. Tudo foi feito por Ele, mesmo quando fomos
usados, as boas obras são Dele. A Ele é devido toda honra, gloria e
louvor, por tudo que foi realizado.
Vemos o Senhor Jesus atribuindo a seus servos boas obras, no
momento do julgamento.6 Isso por que fomos os instrumentos utilizados
por Ele, para trabalhar dentro do corpo de Cristo, e porque Ele é
bondoso.
No contexto de membros de Cristo, somos instrumentos nas mãos do
Senhor. O Senhor nos devolve o talento depois de multiplicado. Por
isso, também, serão obras úteis a nós mesmos, por que usufruiremos dos
benefícios delas. Todavia, isso não retira o caráter de serem obras
DELE, e não obras nossas. Ele é o cabeça, o autor de tudo, e nós os
membros executores.
VERSÍCULOS:
 MATEUS 25:15,20,21 E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um
segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. 16 E, tendo ele partido, o que
recebera cinco talentos negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. 17
Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. 19 E muito tempo
depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. 20 Então se aproximou o que
recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregasteme cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. 21 E o seu senhor
lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te
colocarei; entra no gozo do teu senhor. 22 E, chegando também o que tinha recebido
dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos; eis que com eles granjeei outros
dois talentos...

5

LUCAS 17:10 Assim também vós quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque

fizemos somente o que devíamos fazer.
6

MATEUS 25:40 E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos
irmãos, a mim o fizestes.
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Caso alguém venha a fazer algo sem Jesus, isso é fruto da carne,
passível de juízo, por ser um ato fora do corpo. Trabalhar sem Jesus
é fazer o contrário do que Jesus quer. Quando a obra do homem é feita
sem o Senhor é uma obra vã, inútil. Isto ocorre no momento em que as
obras deixam de ser para louvor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
e passa a ter o objetivo de obtenção de reconhecimentos ou crédito
pessoal diante de Deus. Deus não deve nada a ninguém. Como diz a
palavra: ”Quem lhe deu primeiro a ELE para que lhe sejas recompensado?”
(ROMANOS 11:35).
VERSÍCULOS:
 GÁLATAS 6:8 Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção;
mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
“Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção” – Qualquer
que seja a semeadora na carne, qualquer que seja as obras da
carne O RESULTADO É ceifar corrupção. Mesmo as aparentes boas
obras se forem sem Jesus, é algo que não conta para a eternidade.
“O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna” - Temos que
semear no Espírito, semear com Jesus. Devemos fazer obras com
Jesus nos governando. Precisamos fazer somente o que Ele mandar
realizar.
 MATEUS 12:30 Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta,
espalha.
“Quem não é comigo é contra mim” = Quem não está trabalhando com
Jesus está trabalhando contra o Senhor.
“Quem comigo não ajunta, espalha”. NÃO há como ajuntar um tesouro no
céu SEM o Senhor Jesus. Quem está fazendo obras humanas SEM o
Senhor, com o objetivo de contar para a eternidade, está é
espalhando, está é perdendo o maior tesouro que é o Senhor Jesus.
 I CORÍNTIOS 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
E se alguém estiver trabalhando sem Jesus?
Certamente, que neste caso, será um trabalho vão, vazio, oco,
ineficaz, inútil para a gloria de Deus por ser frutos do homem
natural...
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 JOÃO 15:5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
“Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto“ – Só há produtividade
espiritual, as obra somente são contadas para a eternidade, se
forem feitas em comunhão com Jesus.
“Sem mim nada podeis fazer” – Sem Jesus o homem realiza obras que são
UM NADA ESPIRITUAL. As obras humanas sem Jesus não contam diante
de Deus.
A palavra fala que muitos não discernem o corpo de Cristo.
Não sabem como trabalhar e não trabalhar, no corpo de Cristo. Não
sabem como é que esse corpo realiza as obras do Senhor. Devido
essa deficiência estão: fracos, enfermos e dormindo.7

5.

AS BOAS OBRAS HUMANAS TEM A FINALIDADE DE PRODUZIR
GALARDÕES?
RESPOSTA: SIM.
Galardão é o salário, pagamento por uma obra realizada. Galardão é retribuição
por serviços prestados. Galardão não é o mesmo que Salvação. Ele
não deve ser confundido com salvação. Galardão tem natureza, qualidade,
finalidade, e origem diferente de salvação.
Salvação é de graça e pela graça de Jesus, é dom gratuito de
Deus. Embora a nossa salvação seja fruto do penoso trabalho de
Jesus em nosso favor.
No julgamento final haverá distribuição de galardões. Cada um receberá do Senhor
segundo a suas obras.
REFERÊNCIAS sobre recompensa recebidas:
 ROMANOS 4:4 Ora, àquele que faz “qualquer obra”... É-lhe imputado o
galardão segundo... (A OBRA FEITA).
 II CORÍNTIOS 5:10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem,
ou mal.
 ROMANOS 2:5-6,7 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente,
entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus 6 O qual

7

I CORÍNTIOS 11:30 Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
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recompensará cada um segundo as suas obras; a saber: 7 A vida eterna aos
que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção;
10 Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem...
 JOÃO 5:28,29 Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que

estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29 E os que fizeram o bem sairão para a
ressurreição da vida...
Lembremo-nos que o termo “os que fizeram o bem” está ligado a ter
crido em Jesus e o obedecido a Ele, aquele que é a boa obra de
Deus.

 MATEUS 16:26,27 Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder
a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? 27 Porque o Filho
do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada
um segundo as suas obras.
 I CORÍNTIOS 4:4,5 Porque em nada me sinto culpado; mas nem por isso me
considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 5 Portanto, nada julgueis
antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas
ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações; e então cada
um receberá de Deus o louvor.
 ISAÍAS 40:10 Eis que o Senhor DEUS virá com poder e seu braço dominará por
ele; eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face.
 ISAÍAS 62:11 ... Dizei à filha de Sião: Eis que vem a tua salvação; eis que com
ele vem o seu galardão, e a sua obra diante dele.
 EFÉSIOS 6:8 Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer,
seja servo, seja livre.
 COLOSSENSES 3:23-25 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como ao Senhor, e não aos homens, 24 Sabendo que recebereis do Senhor o
“galardão da herança”, porque a Cristo, o Senhor, servis. 25 Mas quem fizer
agravo receberá o agravo que fizer; pois não há acepção de pessoas.
Herança só é recebida quando o autor da herança morre. O
galardão principal que iremos receber SERÁ FRUTO DA HERANÇA
deixada por Jesus com sua morte na cruz. O galardão verdadeiro
é a vida eterna.
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 APOCALIPSE 2:23 E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que
eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo
as vossas obras.
 I CORÍNTIOS 3:12-15 E, se alguém sobre este fundamento formar um
edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, 13 A obra de
cada um se manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será
descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14 Se a obra que
alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 15 Se a
obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo,
todavia como pelo fogo.
 APOCALIPSE 20:12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de
Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos
foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as
suas obras.
“Vi os mortos” e “os mortos foram julgados pelas coisas que estavam
escritas nos livros, segundo as suas obras”. São expressões que apontam
para o julgamento de pessoas que não alcançaram a salvação.
Trata-se do julgamento daqueles que não foram encontrados no
livro da vida. Citado na expressão: “abriu-se outro livro, que é o
da vida.” Esse livro foi aberto para ver se o nome daquele que será julgado está
inscrito ali e assim evitar a condenação imposta pela lei de Moisés.
Isso porque o corpo de Cristo é um corpo vivo. Segundo porque
o corpo de Cristo não entra em julgamento para condenação. O
julgamento do corpo de Cristo é um julgamento para concessão
de galardões. As más obras dos servos foram lavadas, e
purificadas, com o sangue de Jesus. Ninguém intentará acusação
contra o corpo de Cristo, pois é Deus quem nos justifica.
 JOÃO 5:24 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra,
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em
condenação, mas passou da morte para a vida.
 ROMANOS 8:1,33 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os
justifica. 34 Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem
ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por
nós.
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O corpo de Cristo não entra em julgamento condenatório. O
julgamento do corpo do Senhor é um julgamento para
distribuição de galardões. Dizer que o corpo de Cristo será
julgado é dizer que JESUS SERÁ JULGADO. Os servos e Jesus
serão uma só unidade. Ele é o cabeça e os servos são o corpo.
Julgar o corpo é julgar Jesus e isso é impossível.
 JEREMIAS 32:19 Grande em conselho, e magnífico em obras; porque os teus olhos
estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras.
 APOCALIPSE 22:12 E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para
dar a cada um segundo a sua obra.
 II JOÃO 1:8 Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso
trabalho, antes sejam recompensados plenamente.
 RUTE 2:12 O Senhor retribua o teu feito; e te seja concedido pleno galardão
da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar.
 I CORÍNTIOS 9:17 E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de
má vontade, apenas uma dispensação me é confiada.
 I SAMUEL 26:23 O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um...
 FILIPENSES 3:14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus.
 MATEUS 25:21 E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco
foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor...
 HEBREUS 6:9-11 Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que
acompanham a salvação, ainda que assim falamos. 10 Porque Deus não é injusto
para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor que para com o seu
nome mostrastes, enquanto servistes aos santos; e ainda servis. 11 Mas
desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa
certeza da esperança.

6.

AS BOAS OBRAS HUMANAS TEM A FINALIDADE DE PRODUZIR
GLORIA E LOUVOR A DEUS?
RESPOSTA: SIM.
11
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Deus vê as obras realizadas pela igreja, como efetivadas por
seu Filho. Caso a obra seja realizada diretamente pelo homem, e
não por servos na função de representantes de Jesus, não serão
aceitas, pois Deus não aceita gloria de homem.
As boas obras dos servos, se feitas sob a direção do Espírito
Santo, servem, TAMBÉM, para gerar ação de graça, glorificação,
louvor ao Senhor.
VERSÍCULOS:

 FILIPENSES 1:20 Segundo a minha intensa expectação e esperança,
de que em nada serei confundido; antes, com toda a confiança, Cristo
será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja
pela vida, seja pela morte.
 EFÉSIOS 1:11-12 Nele, digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas
as coisas, segundo o conselho da sua vontade; 12 Com o fim de sermos
para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em
Cristo.
 ROMANOS 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional.
 I CORÍNTIOS 10:31 Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra
qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus.
 ROMANOS 16:27 Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para
todo o sempre.
 ROMANOS 11:36 Porque Dele e por
glória, pois, a Ele eternamente.

Ele, e para Ele, são todas as coisas;

 II CORÍNTIOS 4:15 Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça,
multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória
de Deus.
 EFÉSIOS 2:10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as
boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
12
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Fomos criados para o louvor. Louvamos a Deus também através das
boas obras. As boas obras são ATOS e AÇÕES DE GRAÇA e louvor a
Deus, através de Jesus. Este, também, o faz por meio do seu corpo
– do qual a igreja é participante.

 COLOSSENSES 3:17,23 E, quanto fizerdes “por palavras” ou “por obras”,
fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 23 E
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos
homens.
O louvor, a ação de graça pode ser feita por “palavras ou por obras” e
tudo é para gloria de Deus, através de Jesus. Não é obra humana, mas
são obras feitas “em nome de Jesus”, através dos membros do corpo de
Cristo.

 TITO 1:16 Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras,
sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra.
Por sua vez, o corpo de Cristo “confessa que conhece a Deus com
palavras e também com as boas obras” para louvor e gloria de
Deus.

 I CORÍNTIOS 6:20 Porque fostes comprados por bom preço; glorificai,
pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a
Deus.
 JOÃO 15:8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim
sereis meus discípulos.
Os frutos, as obras às mais diversas, glorificam ao Pai.

 II CORÍNTIOS 9:13 Visto como, na prova desta administração,
glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao evangelho
de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos.
“Administração” é uma palavra que se refere à realização de boas
obras descritas no evangelho de Cristo. ISSO GLORIFICA A DEUS,
pois é um ato de submissão, obediência ao evangelho.

 II TESSALONICENSES 1:12 Para que o nome de nosso Senhor Jesus
Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e
do Senhor Jesus Cristo.
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Um dos objetivos das boas obras do
glorificação de Jesus em nosso meio.

corpo

de

Cristo

é

a

 I PEDRO 4:11 Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se alguém
administrar, administre segundo o poder que Deus dá; para que em tudo
Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para
todo o sempre.
“Administrar” é um termo bíblico que se refere a fazer boas
obras para o corpo de cristo. As boas obras são meios de
glorificar a Deus “por Jesus Cristo” – através do corpo de
Cristo.

7.

AS BOAS OBRAS HUMANAS TEM A FINALIDADE DE PRODUZIR
SANTIFICAÇÃO TERRENA?
RESPOSTA: SIM.
As boas obras humanas podem produzir SANTIFICAÇÃO terrena,
santificação do corpo físico.8 As obras sob o comando de Jesus é
o exercício da vida terrena daqueles que nasceram da “palavra de
Deus”. A palavra de Deus é quem nos leva a viver uma vida produtiva
diante de o Senhor. Mesmo quando buscamos destacar um caráter da
santidade cristã, santidade do homem cristão, não podemos achar
que e mera boa postura ética, ou moral, e bons costumes. Santidade
sempre está ligada a AÇÃO DO ESPIRITO SANTO E DA PALAVRA DE DEUS
QUE TAMBÉM É ESPIRITO E VIDA. Mesmo a aplicação, a vivência, da

8

GERA SANTIFICAÇÃO TERRENA (*), CONFORME SE LER ROMANOS 6:22-23 Mas agora, libertados do
pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação (santificação ou
separação terrena). O servo não deve achar que sua santificação, para salvação, é fruto de
seus atos , ao contrário a verdadeira santificação e purificação dos pecados, aquela que
garante a vida eterna, e fruto da operação do sangue de Jesus, o Espírito Santo.
(*) terrena é a santificação ou separação do mundo ao alcance do homem. Realizada por ações
ou omissões propositais do homem...
A santificação QUE LEVA AO CÉU VEM DE JESUS, DO SEU SANGUE, conforme lemos em APOCALIPSE
7:14 ... Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Jesus é quem nos
santifica. Caso o homem pudesse se santificar para a vida eterna JESUS NÃO PRECISARIA
DERRAMAR SEU SANGUE PARA TAL FIM.
Está escrito, na Bíblia, que sem santificação ninguém verá a Deus, e por causa desta
necessidade de santificação, JESUS DERRAMOU SEU SANGUE, sem o qual não há SANTIFICAÇÃO para
Salvação. Sem Jesus não há como lavar as vestes no sangue do cordeiro de Deus.
Encontramos em HEBREUS que as obras da lei operam justificação terrena, da carne, não
podendo operar santificação espiritual. Vejamos HEBREUS 9:9-26 Que é uma alegoria para o
tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem
aperfeiçoar aquele que faz o serviço; 10 Consistindo somente em comidas, e bebidas, e várias
abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção.
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palavra é impossível ao homem sem a ajuda de Deus. Podemos aprender
o que é certo, mas viver o que é correto somente com o compadecer
de Deus. Diz a palavra: “não depende do homem, mas de Deus que se
compadece”...
VERSÍCULOS dizendo que obras produzem santificação terrena e não
salvação:
 ROMANOS 6:19-23 Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne; pois que,
assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e à
maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros

para servirem à justiça “para santificação”. 20 Porque, quando éreis
servos do pecado, estáveis livres da justiça. 21 E que fruto tínheis então das coisas
de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. 22 Mas agora,

libertados do pecado, e feitos servos de Deus, “tendes o vosso
fruto para santificação”, e por fim a vida eterna. 23 Porque o salário do
pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso
Senhor.
 I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em

tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo,...
Há santificação do espírito do homem – através do Espírito Santo.
Há santificação da alma, (vida), do homem – através do Espírito
Santo e da palavra que também é Espírito e Vida.
Há uma santificação do corpo do homem – através da aplicação da
palavra – o nascer da palavra, a qual, por sua vez, também é
espírito e vida. O Espírito Santo nos guia, nos leva a vivermos a
palavra de Deus. Ele nos leva a sermos uma nova criatura diante de
Deus. Ele nos leva a externamos aquilo que nos enche o coração – O
Espírito Santo proporciona ao servo o exteriorizar da palavra de
Deus. Os servos movidos pelo Espírito Santo, dia-a-dia, praticam a
palavra de Deus.

 I PEDRO 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai,

em santificação

do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo...
Santificação do espírito do homem, muito além da santificação do
corpo, que é mortal – através do Espírito Santo, o sangue de Jesus,
santifica o espírito do homem – que é imortal.
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 EFÉSIOS 5:26 Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da
água, pela palavra...
Lavagem da regeneração pela palavra de Deus...
 EZEQUIEL 16:9 Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te
ungi com óleo.
 ATOS 20:32 Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua
graça; a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os
santificados.
 JOÃO 17:17 Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.
 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica...; As palavras que eu vos digo são
espírito e vida.
A palavra de Deus também é ESPÍRITO...
Pois bem, a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas
nos limpa da velha forma de vida. A palavra de Deus nos dá
uma nova aparência. Deixa visível aos olhos de todas as
pessoas a limpeza exterior dos atos dos servos. Geramos novos
atos movidos pela palavra e pelo Espírito Santo que habita em
nossos corações.
A palavra quando limpa, o homem por dentro, ela está
fazendo às vezes do Espírito Santo. Por que a palavra também
é Espírito e vida. A bíblia fala da lavagem de regeneração
pela palavra e pelo Espírito Santo. Não se trata de ação da
letra da bíblia, evidentemente. A palavra é viva e eficaz e
mais penetrante que espada de dois gumes. Claro que não está
falando da letra, pois a letra, a bíblia é um livro, e não
literalmente uma espada, e como letra, livro e folhas de papel
não tem como realizar algo interiormente.
Quando a palavra realiza algo na mente, na
espirito do homem, o que de fato está agindo, no
ESPÍRITO DE DEUS, dando vida à palavra –
transformação da palavra em vinho. Evidente, que a
Deus é mais que papel, letra e livros.

alma e no
servo, é O
isso é a
palavra de

O Espírito Santo é quem dá vida à palavra. O Espírito
Santo é a vida além da mera letra da bíblia, é Ele quem opera
espiritualmente no corpo, na alma e no espírito do homem –
AGINDO POR DENTRO DO HOMEM. Quando O ESPÍRITO SANTO AGE POR
DENTRO DO HOMEM Ele está fazendo a função do sangue que limpa
por dentro. A função interna do Espírito santo é algo além da
16
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letra – A letra é símbolo criado pelo homem. O Espírito vai
além das folhas de papel - igualmente criação humana e
terrena.
A mudança do homem de dentro para fora é ação do Espírito
de Deus, mesmo que seja através da palavra, pois nesse caso
a palavra por ser Espírito e vida estará agindo muito além da
letra.
O Senhor Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo.
Jesus também é uma só pessoa de Deus, com o Pai, e com o
Espírito Santo.
O Espírito Santo que é sangue é a vida eterna dentro do
homem.
Quando o Espírito Santo está agindo, dentro do servo, ALI
está presente o Senhor Jesus que é a água da vida, é a palavra
de Deus.9
Assim, para facilitar o entendimento, dizemos que a água
– a palavra - limpa por fora, faz uma limpeza que é visível
por fora. O sangue – o Espírito Santo – limpa os servos, por
dentro, SANTIFICA o espírito do homem.
EVIDENTEMENTE QUE a palavra de Deus e o Espírito Santo
são uma só pessoa da trindade, como tal, o que um faz o outro
faz igualmente.
Vemos essa interação da trindade até no sacrifício de
Jesus. Jesus é aquele que foi ao calvário, entretanto, a
palavra fala que DEUS estava com Jesus na cruz reconciliando
consigo mesmo todas as coisas...
É errado dizer que DEUS FOI SACRIFICADO. O correto é
dizemos que o Jesus-filho, enquanto HOMEM foi crucificado,
mas esse filho ENQUANTO DEUS também é UMA SÓ PESSOA COM
DEUS...

8.

AS OBRAS HUMANAS – PODE PRODUZIR O PECADO DA EGOLATRIA,
IDOLATRIA?
RESPOSTA: Sim. As obras humanas podem ser fonte de idolatria, de
egolatria, mentiras, vaidades, lisonjas...

9

Tipologicamente: Todo ser vivo tem sangue e água em seu interior. O ser humano tem em torno
de 70% de água em sua composição, até o sangue tem água nele. No entanto, não existe um
sistema circulatório específico da água. Existe o sistema circulatório do sangue. Internamente
é o sangue quem faz tudo nos seres vivos.
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A idolatria ocorre quando alguém adora qualquer ser criado
– inclusive outro ser humano. A adoração deve ser ao PAI, AO
FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO, porque é Deus. Adoração fora disso é
algum tipo de idolatria.
A idolatria é uma adoração a criaturas – adoração a qualquer
coisa diferente de Deus é adoração idólatra.
Exemplo de idolatria: Alguém diz de outrem – “fulano é o
máximo”, “beltrano é o melhor...”.
A egolatria, por sua vez, é a adoração que alguém faz a si
mesmo – (é narcisismo é o amor, a admiração de si próprio).
Exemplo de egolatria: Alguém pode se “achar muita coisa”, se
achar “o máximo”, “o melhor...”, “o fazedor de boas obras”...
Tanto a idolatria como sua subespécie egolatria são pecados
que resulta no furto da gloria devida somente a DEUS.
Toda adoração deve ser dada, unicamente, a Deus – adoração
é deve ser ao criador, e não às criaturas.
As coisas criadas, sejam elas de qualquer espécie, não deve
receber adoração.10
A egolatria11 leva à pessoa a buscar a fama, os títulos
honoríficos, as medalhas, o reconhecimento humano, os altos postos
humanos.
A egolatria é o desejo humano de ser adorado, de ser
reconhecido pelos seus feitos. Muitas vezes, nesses casos, a

10

NÃO É CONVENIENTE AO SERVO FALAR DE SI MESMO. Isso é egolatria, é vã gloriar... Falar de si mesmo não é dar

testemunho. Falar do que recebeu de Jesus, ou do que fez como instrumento nas mãos do Senhor é fazer declaração pessoal
de participante. Uma testemunha fala do que “viu” ou “ouviu”, uma testemunha não fala do que participou, não dar
“testemunho?” de si própria...
 PROVÉRBIOS 25:2 A glória de Deus está nas coisas encobertas; mas a honra dos reis, está em descobri-las.
 PROVÉRBIOS 11:12 O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém
calado.
 PROVÉRBIOS 17:28 Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio; e o que cerra os seus lábios é tido por
entendido.
 PROVÉRBIOS 21:23 O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias.

11

PROVÉRBIOS 27:2 Que um outro te louve, e não a tua própria boca; o estranho, e não os teus lábios.
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adoração idólatra se disfarça em lisonjas, elogios, busca de fama,
de créditos. É uma busca de exaltação dos dotes humanos. A busca
de fama e reconhecimento humano é um desvio da adoração devida ao
Senhor Deus, isso é pecado.

9.

UM POUCO MAIS SOBRE PECADO...
O pecado pode ser uma ofensa direta ao Senhor, quando o pecado
é no âmbito da adoração devida somente a Deus.
Uma ofensa a Deus ocorre quando uma adoração é feita àquilo
que não é Deus. O adorador deu a uma criatura de Deus a gloria
devida somente a Deus – o criador. Com a adoração a criatura houve
um furto da gloria devida unicamente a Deus.
REFERÊNCIAS:
 I CORÍNTIOS 1:31 Para que, como está escrito: Aquele que se gloria glorie-se
no Senhor.
 I TESSALONICENSES 2:6 E não buscamos glória dos homens, nem de vós,
nem de outros, ainda que pudessem, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados.
 ISAIAS 42:8 Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a minha glória, pois, a
outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura.
 ISAIAS 48:11 Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque, como seria
profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem.
 SALMOS 36:2 Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniqüidade
se descubra ser detestável.
Autoelogio é o ato de vangloriar de si mesmo, é ato praticado pelo
vaidoso. O ídolo aqui é o próprio cometedor de tal vã gloria.

 DANIEL 11:32 E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá,
mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas.
As lisonjas são atos os quais violam a aliança que temos com Deus. Os
servos têm uma aliança para adorar somente a Deus.
A lisonja é uma adoração que quebra a unicidade de adoração devida
somente a Deus.
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 ROMANOS 16:18 Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus
Cristo, mas ao seu ventre; e com suaves palavras e lisonjas enganam os
corações dos simples.
 JOÃO 5:44 Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não
buscando a honra que vem só de Deus?
A busca de honras terrenas, humanas, gera impedimento a fé em Deus.

 PERIGO DA IMATURIDADE ESPIRITUAL é se ENSOBERBECER
QUERENDO GLORIA, HONRA E LOUVOR...
 I TIMÓTEO 3:6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na
condenação do diabo.
O adversário buscou adoração. O desejo de reconhecimento e adoração
foi o primeiro pecado do adversário e o motivo dele ter sido expulso
da presença e do reino de Deus.

 PROVÉRBIOS 21:4 Os olhos altivos, o coração orgulhoso ... É pecado.
 PROVÉRBIOS 16:18 A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito
precede a queda.

 O

ELOGIO
PODE
LEVAR
UMA
PESSOA
A
SE
ENSOBERBECER/ENVAIDECER E CAIR EM DESGRAÇAS...

 EZEQUIEL 28:17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por terra te
lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
Um dos motivos do “Olhem para ti” é para que veja qual é o fim
de quem busca honra, gloria e adoração.

Quem está em evidência, em destaque, é muito
facilmente seduzido pela adoração, pelas lisonjas, pela
gloria do poder, pela idolatria, pelo assédio dos
bajuladores, e isso tudo leva a condenação – como ocorreu
com o adversário.

 TODO louvor deve ser dado somente a Deus. A
lisonja, o elogio, a homens é um ato de adoração
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ao que não é Deus. Se a admiração, a lisonja, não
for dado a Deus constitui um ato de idolatria.
 APOCALIPSE 7:12 Dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e
ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o
sempre;
 MATEUS 4:10 Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao
Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás;
 ÊXODO 22:20 O que sacrificar ..., Não só ao SENHOR, será morto.

 TODOS SÃO LIVRES PARA FAZEREM O QUE QUEREM. O
PROBLEMA COM A IDOLATRIA É QUE ELA IMPEDE A
PESSOA DE SER SALVA.
 APOCALIPSE 22:15 Ficarão de fora ... Os idólatras, ...

10. PORQUE ROUBAR/ FURTAR A ADORAÇÃO É PECADO?
COMO ESSES ATOS TOCAM NO REINO ETERNO A PONTO DE DESAGRADAR A
DEUS?
RESPOSTA:
Jesus é o criador de tudo. Ele é o dono de todas as coisas as
quais criou.
O Senhor Jesus, também,
produzidos pela sua criação.

é

dono

dos

produtos

e

frutos

A adoração é um fruto especial produzido pela criação de
Jesus. Esse fruto é reservado exclusivamente a Deus.
Todas as coisas criadas por Jesus foram entregues ao homem,
exceto um fruto chamado de adoração.
A adoração é a finalidade para qual tudo foi criado. TUDO FOI
CRIADO PARA LOUVOR E GLORIA DO SENHOR. Podemos participar de toda
a criação MENOS DO FRUTO CHAMADO ADORAÇÃO.
Dentre os bens de Jesus, a ADORAÇÃO É um bem espiritual
exclusivo de Deus.
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Quem rouba a adoração está cometendo um roubo QUALIFICADO,
CHAMADO DE IDOLATRIA.
O problema é que: O idolatra não entrará no reino de Deus,
para não continuar roubando a gloria do Senhor, se lá chegasse.
Os humanos são mordomos. Aqueles que devem cuidar dos bens de
seu Senhor.
O adversário nada criou, comprou, ou produziu, portanto, nada
tem. O inimigo é o usurpador de bens do Senhor.
Quando alguém pega o que não e seu, furtando, roubando, ou
usurpando, está fazendo um ato do adversário, estar cometendo um
pecado.
Quando alguém está se apossando da adoração que é devida
somente ao Senhor essa pessoa está ROUBANDO a gloria do Senhor,
está fazendo um ato típico do adversário – o ladrão.
O “maligno” é aquele que usurpa, rouba os bens de Jesus. O
inimigo rouba, inclusive, a adoração.
O inimigo foi expulso do céu porque se ensoberbeceu e passou
a buscar adoração. Estava roubando a gloria devida somente a Deus.
REFERÊNCIAS BÍBLICAS DO ADVERSÁRIO COMO O LADRÃO:
 JOÃO 10:10 O ladrão não vem senão a roubar, ..., e a destruir; eu vim para que
tenham vida, e a tenham com abundância.


I TIMÓTEO 3:6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na
condenação do diabo.

11. QUAL É A BOA OBRA QUE O HOMEM DEVE FAZER PARA SER SALVO?
RESPOSTA: A BOA OBRA é aceitar a Jesus como salvador.
A verdadeira boa obra de Deus, para o homem andar nela, é
crer em Jesus.
Jesus é o caminho, Jesus é a boa obra que o homem deve praticar
para ir estar com Deus.
A verdadeira boa obra diante de Deus é crer em Jesus, as
demais coisas necessárias à salvação são acrescentados.
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VERSÍCULOS:

 JOÃO

6:27-29 Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que
permanece para a vida eterna 28 Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos
as obras de Deus? 29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta:

Que creiais naquele que ele enviou.
A obra de Deus é crê no Filho Jesus. A obra de Deus passa a ser do homem
quando esse homem aceita a Jesus como seu salvador.


JOÃO 3:21 Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas
obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
A Verdade é Jesus. A prática da verdade é o exercício de Cristo em
nós. Suas obras contam porque não foi o homem por si que fez, mas “são
feitas em Deus”, ou seja, é obra realizada na função de membro do corpo
de Cristo, para louvor de Deus Pai.



ROMANOS 2:6 O qual recompensará cada um segundo as suas obras; a saber: 7
A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra
e incorrupção 8 Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes
à verdade e obedientes à iniqüidade.
Buscamos a glória do Filho, honra do Filho, incorrupção do Filho. A
Verdade é o Filho, a lei da graça.
A iniqüidade são as más obras apontadas pela lei de Moisés, lei das
obras.



I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não
tem a vida.
A vida eterna é ter Jesus.



JOÃO 3:19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens
amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
A luz é Jesus.
A condenação vem por não amar a Luz, não aceitar a obra de Deus.
A condenação não vem por que não tinha boas obras humanas, mas por
não ter amado o salvador Jesus, a luz do mundo.
Por não ter Jesus, a boa obra de Deus, o homem continua praticando
suas más obras, mesmo que aparentemente seja humanamente boa, se não tem
Jesus, o bem maior, as obras são más, são obras carnais, são das trevas.
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Deus disse que dará a cada um segundo as suas obras.12

12. QUAIS AS OBRAS QUE DEVEREMOS APRESENTAR A DEUS?
RESPOSTA:
Só temos duas opções: Ou apresentaremos a Deus as nossas obras
imperfeitas, ou nos apossamos da perfeita obra de Jesus e a
apresentaremos a Deus em lugar das nossas próprias obras – no
lugar dos nossos trapos de imundícies.
Os sacerdotes foram usados “milhares” de vezes para profetizar
isto. Eles iam até o interior do tabernáculo com o sangue da
vítima inocente. Eles apresentavam ao Senhor aquilo que apontava
para a obra de Deus, o sangue de Jesus. Eles apresentavam o sangue,
ou melhor, a “vida” alheia no lugar das obras do pecador e por
causa desta substituição era aceito.

13. CONCLUSÃO.
As boas obras humanas não salvam, porque o caminho da salvação
é único – é Jesus o salvador. Todavia, as boas obras têm outras
finalidades determinadas e até proibidas13 pela palavra de Deus.
As boas obras servem para a santificação terrena – a do corpo
do homem. Elas servem para estocar um tesouro no céu – os
galardões. Elas servem para glorificação do nome do Senhor...
Os praticantes de boas obras devem ter um especial cuidado
com elas, pois as boas obras podem, também, gerar o pecado da

12 DEVEMOS NOS APOSSAR DA OBRA DO CORDEIRO PARA APRESENTÁ-LA AO PAI.
Que tesouro nós temos para apresentar ao Pai para nos justificar? Devemos apresentar os nossos próprios feitos, ou
os feitos do Filho de Deus que tira a pecado do mundo?
 ROMANOS 2:6 O qual recompensará cada um segundo as suas obras; a saber. (a obra de Deus é crê no
Filho) 7 A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção; (Gloria do
Filho, Honra do Filho, incorrupção do Filho) 8 Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos,
desobedientes à verdade e obedientes à iniqüidade; (A Verdade é o Filho - a lei da graça. A iniqüidade
são as más obras apontada pela lei de Moisés, lei das obras).


MATEUS 16:27 Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada um
segundo as suas obras.( Qual a nossa obra? A de Jesus por nós, onde sobressai o perdão, a graça e a misericórdia,
ou a nossas próprias obras humanas, onde sobressaem os nossos sacrifícios e os nossos pecados?)
13

No caso de egolatria, as boas obras são proibidas porque geram a morte espiritual.

24
PARA QUE SERVEM AS BOAS OBRAS E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Página: www.revelacaodabiblia.com.br Versão de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 14:16:10.

OBRA HUMANA NÃO SALVA O CRENTE, ENTÃO PORQUE FAZÊ-LA?

idolatria – a egolatria. Se forem feitas para vã gloria humana,
lisonjas, invejas, contendas – para reconhecimento diante dos
homens. Nesse caso, ao contrário de uma verdadeira boa obra,
estaremos diante de uma má obra – estaremos diante do pecado de
idolatria. Assim, o idólatra praticante de boas obras ao invés de
benção estará cometendo abominação.
Quanto à santificação do espírito do homem – é ato exclusivo
do Espírito Santo – o sangue de Jesus que nos purifica de todo
pecado.
Andando no governo do Senhor estaremos separados de tudo que
não o agrada, e o “muito” que faltaria Ele completará.
O senhor Jesus é tudo para os servos, INCLUSIVE SANTIFICAÇÃO.
Vejamos isso:


I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós

foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção.


I JOÃO 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de

todo o pecado.
Pelo que foi dito até aqui, concluímos que devemos fazer boas
obras não para sermos salvos, MAS PORQUE somos salvos.
Devemos fazer boas obras para honra e gloria do Senhor, apenas
isso.
Quanto ao galardão: Ele é uma promessa do Senhor para o seus
servos. Mesmo assim, não devemos agir de forma MERCENÁRIA.
Não devemos trabalhar em busca de recompensa, mas devemos
trabalhar para a GLORIA DO SENHOR.
Receberemos os galardões porque o Senhor prometeu.
Receberemos galardão por causa da fidelidade de Deus para com sua
palavra empenhada, e não porque sejamos credores de Deus.
Deste modo, devemos trabalhar voluntariamente e preocupados
apenas em glorificar a Deus.
Desta forma evitaremos achar que Deus deve alguma coisa para
quem quer que seja.
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Somos mais que bem pagos, e somos sempre servos devedores das
muitas graças do Senhor.

14. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.
Que o senhor nos dirija em todo o nosso proceder. Que todos
os frutos produzidos pelos servos sejam para honra e gloria do
nome do Senhor.
Sobre tudo que o espirito santo – o sangue de Jesus – nos
purifique de todo pecado diante do Pai. Isso para podemos, não só
ver a gloria de Deus, mas participar do reino eterno de gozo que
está preparado para os que aceitarem e viverem a fé em Jesus – o
nosso santificador.
Que Jesus A NOSSA VERDADEIRA BOA OBRA DIANTE DE DEUS nos
santifique em tudo, e seja o nosso precioso tesouro, o nosso
galardão, e a nossa boa obra diante de Deus.

A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos os seus
servos. Amém.
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