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Em Outubro 2017, começou uma 
guerra no norte de Moçambique na 
província de Cabo Delgado perto de 
depósitos de gás natural. Os distritos, 
onde esta guerra surgiu, ficam num 
lugar que ainda não foi evangelizado 
pelas Igrejas de Cristo e, que de facto, é 
uma área menos influenciada pelo cris-
tianismo. Como os ataques estão a acon-
tecer no norte, perto de fronteira de 
Tanzânia, a maioria das pessoas estão a 
fugir para o sul. Alguns têm fugido para 
fora da província, enquanto a maior 
parte tem fugido para o sul da mesma. 
Atualmente, o número dos deslocados 
ultrapassa as 700,000 pessoas.

A partir do ano passado, não é uma 
novidade ver barcos cheios de deslo-
cados a chegar às praias da cidade litoral 
de Pemba ou camiões cheios de deslo-
cados a entrar na cidade de Montepuez 
no interior.  Muitos dos que têm meios 
fogem de vez da província chegando 
em Nampula, Zambézia, ou outros 
lugares no centro do país. Muitos têm 
fugido a pé depois dos insurgentes 
terem atacado a suas aldeias. Somente 
com a roupa que eles usam, refugiam-se 
no mato e depois caminham a pé até 
lugares mais seguros. Muitos deixaram 
para trás famílias que não conseguiram 
fugir ou foram capturadas ou mortas. 
Outros ficaram separados das suas 
próprias famílias. Muitos têm fugido 

Os deslocados são de culturas e 
línguas diferentes; alguns falam a língua 
macua, maconde, muani, ou macue.  
Os mais educados falam português 
contudo muitos não entendem. Outros 
falam suaíli devido à proximidade com a 
Tanzânia. A maioria das Igrejas de Cristo 
no norte de Moçambique fala macua ou 
lomue (línguas bem semelhantes).

A diferença da língua é um grande 
desafio para o ministério entre os deslo-
cados. Também existem diferenças 
culturais. Os macondes geralmente 
são católicos e mostram interesse na 
igreja. Os muanis e macues são muçul-
manos e têm sido muito resistentes 
ao cristianismo.

As igrejas moçambicanas ajudam os deslocados  
que fugiram da guerra no norte do pais

Um empresário cristão emprestou o seu camião para ajudar na entrega de alimentos aos refugiados de Palma.
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durante o tempo chuvoso, abando-
nando as suas machambas, chegando a 
novas áreas onde já existe fome devido 
ao fraco acolhimento do ano passado.

Várias igrejas na região têm ajudado 
e apoiado estes deslocados. Às vezes 
são ajudas simples, oferecendo: milho, 
aboboras, feijão, esteiras, panelas, 
pratos, roupas, sal, sabão, ou aloja-
mento. Devido a limitações financeiras, 
não é possível ajudar em tudo, mas as 
igrejas fazem o possível. Por exemplo, 
quando uma criança dum deslocado 
estava doente, a igreja em Menheuene 
fez uma contribuição de 50 meticais 
para ir ao hospital. Na mesma congre-
gação, o diácono André Álvaro relatou 
a chegada de uma família esfomeada 
e sem posses algumas. Ele ofereceu 10 
kg de milho e disse: “A tristeza não 
acaba, mas depois de ajudar, a situação 
torna-se um pouco melhor.” A sua igreja 
está a fazer um plano para visitar famí-
lias de deslocados. Ele mencionou que 
tem aprendido a realizar estas visitas. 
“Quando chegamos às casas deles, não 
reclamamos porque eles não nos dão 
cadeiras para sentar, mas sentamo-nos 
com eles no chão.” Pois eles não têm 
cadeiras para oferecer!  Estas visitas aos 
irmãos impactam muito as suas vidas e 
viram que é necessário não fazer de vez 
em quando, mas sim frequentemente. 
Este amor é importante e embora todos 
os deslocados desta aldeia sejam muçul-
manos, a igreja continua a mostrar o 
amor de Cristo.

Embora muitos ainda não tenham 
entrado na igreja, em outras congre-
gações já houve muitas pessoas que 
se converteram e entregaram as suas 
vidas a Cristo.  Isto tem acontecido nas 
igrejas de Balama, Namuno, e Monte-
puez.  O diácono Luís Pedro contou 
a história de uma família de cinco 
pessoas que começou orar com eles na 
Igreja de Cristo no bairro de Mirige, 
em Montepuez.  Napoleão David, 
evangelista na vila de Namuno, tem 
recebido alguns na sua igreja que falam 
a língua maconde.  Ele diz: “Antiga-
mente usávamos uma única língua nos 
cultos (que era a língua macua), mas 
agora usamos português”. No distrito 
de Balama, a evangelista Gonçalves 
Inácio está a discipular um novo crente 
maconde. A esperança dele é que Deus 
vá usar este homem para alcançar o seu 
povo para Cristo.

Existem muitas necessidades que os 
deslocados têm para além das físicas. 
São dificuldades espirituais e emocio-
nais devido aos sofrimentos que eles 
têm acompanhado. Em Dezembro, 
os missionários, que trabalham em 
Montepuez, organizaram um semi-
nário sobre o ministério com pessoas 
que têm sofrido traumas. Alguns 
irmãos da Igreja de Cristo partici-
param e aprenderam como trabalhar 
com pessoas traumatizadas. Gonçalves 
Inácio relata a história de um homem 
deslocado que conheceu e como “a 
filha e o genro dele foram decapitados 
na presença dele, sendo ele proibido 
de chorar.”  São muitas as historias 
assim.  Mas Gonçalves notou que, na 
sua igreja, “Deus coloca no coração dos 
membros e líderes o espírito para servir, 
amar, e encorajar.  Assim eles convertem 
muitos a Jesus.”

As igrejas estão a aprender muito 
no processo deste ministério. O Irmão 
Napoleão David diz que “Não havia 
muita vontade para ajudar, mas agora 
estamos a ver a igreja a ser generosa.  Ser 
generoso é bem importante.  Olho para 
eles e penso: ‘E se fosse eu?’  Qualquer 
coisa que eu tenho merece ser compar-
tilhada.” Em Montepuez, o irmão Luís 

notou o mesmo, “A igreja aprendeu a 
amar as pessoas que sofrem e a ajudar 
todas as pessoas desconhecidas.”

Uma equipa missionária da Igreja 
de Cristo tem trabalhado com a igreja 
local desde 2004. Algumas igrejas nos 
Estados Unidos têm mandado fundos 
para ajudar este ministério com os deslo-
cados. O trabalho dos missionários neste 
ministério tem sempre acompanhado a 
igreja local. Os crentes locais são os que 
conhecem bem os mais necessitados. 
Ajudas são dadas às igrejas para distri-
buir apoio aos seus vizinhos, de forma 
a entenderem que as ofertas são, de 
facto, da igreja. Primeiramente, as igrejas 
usaram os seus recursos locais e só depois 
de arrancarem com o ministério, é que 
receberam ajudas do exterior. As ajudas 
que foram dadas eram essencialmente, 
comida, uniformes de escola, roupas, 
panelas, esteiras, e necessidades básicas. 
Outras ajudas dirigem-se ao auxílio e 
ao ensino das famílias no que toca ao 
desenvolvimento do próprio sustento, 
de modo que não fiquem dependentes 
de ajudas externas. Alguns têm recebido 
enxadas, catanas, e bicicletas. Outros 
que eram carpinteiros têm recebido 
serrotes, martelos e formões. A outros 
foram dados ingredientes para cozinhar 
comida para vender na rua. Outros estão 
agora a vender peixe ou roupas através 
das ajudas recebidas.

Uma família missionária que está a 
trabalhar na Tanzânia tem planos de Membros da igreja de Balma dividem as roupas 

para os refugiados que chegaram sem nada

Uma mulher em Montepuez a receber 
uma doação de fruta
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Os membros das Igrejas de Cristo 
na Europa Central tornaram-se 
uma congregação multinacional e 
multicontinental na sequência da 
pandemia do COVID-19.

A igreja em Praga, a capital da 
República Checa, lançou serviços 
online via Zoom quando os confina-
mentos começaram. O membro da 

continentes diferentes”, disse Arnold 
ao The Christian Chronicle. “As 
crianças da Hungria, Eslováquia e 
República Checa até conseguiram ter 
algo como um grupo de jovens online. 
Neste momento, o programa está em 
checo e inglês, embora cantemos e 
sejamos conduzidos em oração em 
várias línguas diferentes: eslovaco, 
polaco, alemão, holandês, hebraico, 
alemão e húngaro”. 

Um participante é um iraniano 
batizado por Arnold há alguns 
anos atrás. Em Fevereiro, o novo 
crente regressou ao Irão, uma nação 
duramente atingida pelo vírus, e 
é colocado em quarentena nesse 
país. “A sua família alargada de 10 
pessoas - aqueles que estão todos a 
abrigar-se na sua vila - tornaram-se 
todos crentes no Senhor Jesus”, disse 
Arnold, “e pela primeira vez nas suas 
vidas conseguiram ‘ir à igreja’ devido 
a uma oportunidade que surgiu com 
o COVID-19, que não tínhamos 
visto antes.

igreja, Jaro Marcin, que trabalha para 
a Missão da Europa de Leste, lidera 
o canto.

A igreja convidou homens para 
servirem no ministério de pregação 
por rotação, incluindo Jordan 
Arnold, que vive a 415 milhas a leste 
de Praga em Košice, Eslováquia, e 
serve uma pequena congregação lá.

“Há duas semanas tínhamos 
cerca de 70 participantes de três 

As Igrejas de Cristo estão 
presentes no norte de Moçambique 
desde 1968. Surgiram através do 
irmão Dias Bento Feliciano que 
fora convertido enquanto vivia em 
Malaui. A igreja começou a desen-
volver mesmo durante a guerra civil 
e hoje é tão numerosa no norte do 
país, especialmente na província 
de Zambézia.

Em 1994 começou a primeira 
igreja em Cabo Delgado, na aldeia 
de Mucolo, no distrito de Namuno 
no sul de província. Nos últimos 
anos, a Igreja de Cristo tem espa-
lhado no sul de Cabo Delgado 
e hoje existe em 7 distritos e é 
composto por cerca de 70 congre-
gações. A maior parte dos crentes 
falam a língua macua que é a mais 
usada no sul de Cabo Delgado.

se mudarem para Moçam-
bique no final deste ano. 
Aarão e Marisa Bailey têm 
trabalhado durante quinze 
anos na Tanzânia e falam a 
língua suaíli. Isto será muito 
útil para trabalhar com os 
deslocados. Um grande 
desafio que a igreja tem é que 
muitos dos deslocados não 
falam macua nem português. 
Muitos entendem suaíli 
mesmo sendo macondes, 
muanis, ou macues.

É bom entender esta 
crise como uma oportuni-
dade que temos. O Irmão 
Gonçalves disse, “Temos que 
ver esta situação como uma 
obra que Deus nos deu, para 
que através da nossa maneira 
de servir, seja dada glória e 
honra a Deus.”

As igrejas europeias alcançam almas no Irão
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As violentas  erupções vulcânicas 
nas Ilhas das Caraíbas, S. Vincente e 
Granadinas, forçaram quase 20.000 
pessoas a fugir das suas casas. 

“Nuvens de cinza que atingiram 
alturas acima dos 9.000 metros, têm 
sido relatadas pelos pilotos”, disse 
Joel Jack, um pregador da Igreja de 
Cristo de Kingstown, na capital das 
ilhas. “Grandes depósitos de cinzas 
estão por todo o país e tão longe 
quanto Barbados”.

Foi a maior erupção de La Soufrière, 
um vulcão ativo no lado norte da ilha 
de São Vicente, desde 1978, disse Jack. 
A explosão destruiu a cúpula do vulcão 
e criou uma nova cratera à medida 

abrigos de evacuação públicos ou para 
as casas de familiares e amigos.

As cinzas cobriram grande parte 
do norte de São Vicente, matando 
colheitas e animais, disse Jack. Há uma 
escassez de água em toda a ilha. As 
escolas que foram criadas para reabrir 
depois de um confinamento devido ao 
COVID-19, tornaram-se abrigos, o 
que provavelmente atrasa o regresso à 
aprendizagem presencial.

Os líderes da igreja na ilha reuni-
ram-se recentemente para discutir 
as operações de ajuda e nomearam 
Maxwell Ince como coordenador, 
assistido por outros, incluindo 
Elton Lewis, evangelista da Igreja de 
Cristo Kingstown.

Os membros da igreja planeiam 
usar o local da congregação de Biabou 
como um centro de distribuição 
de ajuda.

Cerca de 500 membros da Igreja de 
Cristo vivem em São Vicente e  Grana-
dinas, que têm, no total, uma popu-
lação de cerca de 110.500 pessoas. 
Para além de 12 congregações que se 
encontram na ilha de São Vicente, 
existe uma Igreja de Cristo em cada 
uma das ilhas Granadinas de Bequia 
e União.

que os fluxos piroclásticos - correntes 
rápidas de gás quente e matéria vulcâ-
nica - destruíam tudo

no seu caminho. 
“Tudo o que estava lá, seja homem 

ou animal, ... desapareceu”, disse 
Richard Robertson do Centro de 
Pesquisa Sísmica da Universidade 
das Índias Ocidentais à estação local 
NBC Radio.

AS cinzas e pedras, que caíam, esma-
garam o local de encontro da Igreja de 
Cristo de Sandy Bay. Dias depois, o 
telhado e uma parede exterior da Igreja 
de Cristo de Owia desabou, possivel-
mente como resultado dos terramotos 
provocados pelas erupções.

“Irmãos de quatro congregações 
estão entre os 
evacuados”, disse 
Jack enquanto La 
Soufrière conti-
nuava a entrar 
em erupção. Os 
líderes da Igreja 
de Cristo de 
Biabou abriram 
as suas instalações 
a 25 membros da 
igreja de Sandy 
Bay. Outros 
foram para 

20.000 deslocados pelo erupção vulcânica na ilha de São Vicente

São Vicente e 
Granadinas
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QUÉNIA
Bonyancha — Quatro adolescentes 

preparam-se para dar as suas vidas a 
Cristo na aldeia de Bonyancha, Quénia. 
O pastor David Marube, à direita, 
batizou os adolescentes depois dedirigir 
uma aula bíblica para uma nova Igreja 
de Cristo na aldeia.

Um dos adolescentes é o filho de 
um homem que se converteu depois 
de estudar a Bíblia através de um curso 
por correspondência. “Estudar a Bíblia 
com alguém online, mesmo a vários 
quilómetros de distância, pode resultar 
no seu batismo e pode fazer com que 
outros sejam salvos e que a igreja do 
Senhor comece “, disse Marube.
GHANA

Accra — Após uma longa pausa 
devido ao COVID-19, as Igrejas de 
Cristo, acolheram uma campanha evan-
gélica na comunidade de Doryumu. Os 
cristãos dirigiram pregações ao ar livre, 
fizeram estudos bíblicos e batizaram 
duas pessoas, disse o pastor Willie Gley.
HONDURAS

Tegucigalpa — Esta nação centro-a-
mericana sofreu furacões devastadores 
e consecutivos no final de 2020. As 
tempestades, Eta e Iota, afetaram cerca 
de 4,5 milhões de pessoas.

O Instituto Baxter, uma escola de 
formação ministerial em Tegucigalpa 
associada às Igrejas de Cristo, realizou 

duas campanhas de apoio em 2020 e 
recentemente completou uma terceira.
Na última campanha de ajuda huma-
nitária, os trabalhadores receberam 
1.420 sacos cheios de alimentos, mate-
rial de higiene e medicamentos para 
pessoas necessitadas.
ÁFRICA DO SUL

Cidade do Cabo — É difícil encon-
trar algo de positivo na variante do 
COVID-19 de rápida disseminação 
na África do Sul, que custou a vida e 
fechou empresas em todo o país. Mas 
pelo menos as restrições levaram a 
que ninguém estivesse no edifício da 
Igreja de Cristo de Portland quando 
o telhado das instalações com 35 anos 
entrou em colapso recentemente, disse 
o pastor Malvin Kivedo.

Os inspetores disseram que uma viga 
de apoio do telhado falhou. O edifício 
era mais do que um espaço de reunião 
para a igreja. “Estamos situados no 
coração de um território de gangs”, disse 
Kivedo, e as aulas de karaté no edifício 
mantiveram os jovens fora das ruas. A 
igreja também utilizou o edifício para 
alcançar a comunidade muçulmana.
NIGÉRIA

Ugbogbo — O “evangelismo do 
mercado” está a pagar dividendos por 
uma Igreja de Cristo nesta cidade da 
África Ocidental.

As mulheres que vendem amen-
doins, batatas doces e outros produtos 
nos mercados ao ar livre distribuem 
os folhetos fornecidos pela igreja e 
convidam os seus clientes e colegas 
“vendedores ambulantes” a ir à igreja, 
disse o evangelista Sylvester Imogoh. 
“Mais mulheres estão a envolver-se na 
estratégia de evangelismo do mercado”, 

disse Imogoh. “Agora alguns estudantes 
e professores estão a preparar uma escola 
de evangelismo de modo a poderem 
levar folhetos e livros às escolas para a 
equipa e estudantes”.

Quase todas as semanas são batizadas 
novas almas, na sua maioria mulheres. 
O pastor disse, acrescentando, que “o 
número de mulheres na igreja continua 
a crescer acima dos homens”.
UCRÂNIA

Kiev — Para as Igrejas de Cristo na 
Ucrânia, a pandemia traz lembranças 
de 2014, disse o ministro Dmitry 
Grischuk. Quando começou um 
conflito violento entre os que queriam 
a independência da Ucrânia oriental, 
de modo que 1,5 milhões de pessoas 
tiveram que se deslocar.

Quase seis anos mais tarde, o conflito 
continua. Grischuk supervisiona um 
ministério, Let’s Love Good News, que 
fornece alimentos e bens essenciais aos 
ucranianos que vivem perto da linha 
da frente. Grischuk disse que não tem 
a certeza se essas entregas vão continuar 
durante a pandemia, mas a flexibilidade 
e criatividade que os cristãos apren-
deram com o conflito vai ajudá-los a 
redirecionar os recursos para melhor 
servir os mais vulneráveis.

The Christian Chronicle
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Os cristãos são salvos pelas obras? Na primeira leitura, 
Tiago e Paulo parecem dar respostas opostas. Paulo escreve, 
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não 
vem de vós, é dom de Deus; Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie” (Efésios 2:8–9). Tiago quase parece 
responder a Paulo quando ele escreve, “Vedes então que 
o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé” 
(Tiago 2:24). Como podem ambos estar certos?

O pressuposto humano natural é que nós somos e 
devemos ser julgados pelas nossas ações. Afinal de contas, 
o trabalhador eficaz e produtivo recebe a promoção. É o 
atleta mais competente que consegue jogar. O estudante 
com boas notas recebe a bolsa de estudo.

Há muitas passagens bíblicas, mesmo no Novo Testa-
mento, que associam a salvação com boas obras. Na 
passagem citada acima, Tiago escreve:

Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não 
tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a 
irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento quotidiano, e 
algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe 
não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? 
Assim, também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 
(Tiago 2:14–17).

 Jesus também relaciona a salvação ao “fazer”, quando 
ele diz:

E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as 
cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou 
a sua casa sobre a areia; E desceu a chuva, e correram rios, e 
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi 
grande a sua queda (Mateus 7:26–27).

Da mesma forma, em Mateus 25:31–46, são aqueles que 
alimentaram os que têm fome, vestiram os nus, cuidaram 
dos doentes e visitaram os presos que são convidados para 
estarem na sua presença, ao contrário dos que não fizeram 
boas obras.  Por outras palavras, fazer a vontade de Deus é 
uma parte essencial da vida cristã.

Até Paulo parece sugerir, ocasionalmente, que as pessoas 
serão julgadas pelas suas ações. Em Romanos 2:6 ele escreve, 
“O qual recompensará cada um segundo as suas obras” Sete 
versículos depois, ele escreve, “Os que ouvem a lei não são 
justos diante de Deus; mas os que praticam a lei hão de ser 
justificados.” Contudo, estes não são os comentários mais 
típicos de Paulo em relação às obras e à lei.

A perspetiva mais comum de Paulo sobre as obras é 
a expressa em Romanos 3:20: “Por isso, nenhuma carne 
será justificada diante dele pelas obras da lei”. Paulo deixa 
bem claro em muitas passagens que todos são pecadores e, 
portanto, violadores da lei.  “… já dantes demonstrámos que, 
tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado” 
(Romanos 3:9).

Paulo não está sozinho na sua perspetiva sobre obras. O 
objetivo da parábola de Jesus sobre o fariseu e o cobrador de 
impostos (Lucas 18:9–14) era avisar “uns que confiavam em 
si mesmos, crendo que eram justos, e despre-
zavam os outros”. O pecador auto-conhe-
cido “desceu justificado para sua casa”, e não 
o fariseu que jejuou, deu o dízimo, e não 
roubou ou cometeu adultério.
S a l v o  p e l a s  O b r a s ?

É compreensível que haja uma confusão 
em torno da discussão sobre a graça e as obras.  Parece 
haver passagens do Novo Testamento de ambos os lados 
da discussão. Será possível que os escritores do Novo 
Testamento discordem sobre esta questão? Ou existe 
outra solução?

Uma solução poderia ser distinguir entre “obras da lei”, 
tais como a circuncisão, e “Boas obras”, tais como cuidar 
de órfãos e viúvas .  Talvez Paulo esteja a dizer 
que as leis rituais de Moisés nunca poderão 
salvar. No entanto, Paulo não faz em 
nenhum lugar esta distinção clara entre 
leis rituais e morais, e assinala que “a lei 
é santa, e o mandamento santo, justo e bom” 
(Romanos 7:12). Paulo acredita que ninguém pode viver à 
altura do elevado padrão moral da lei. Ele usa o exemplo de 
cobiça (uma lei “moral”) em Romanos 7:7–11 ao discutir 
a incapacidade humana de cumprir a lei de Deus. Ele 
próprio é a grande prova disso, sendo aquele que viveu com 
boa consciência e no entanto perseguiu a igreja de Deus. 
Mesmo como cristão, ele sabe que fica abaixo do padrão 
(Filipenses 3:12–14).

Uma outra solução poderia ser afirmar que os cristãos são 
inicialmente salvos pela graça, mas continuam a ser salvos 
por praticarem o que é correto. Contudo, Paulo atacou esta 
visão exata quando escreveu aos gálatas, “Sois vós tão insen-
satos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela 

Os Cristãos são Salvos por 
Graça, Fé, ou Obras?

por

Mark Black 
Lipscomb University | lipscomb.edu
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carne?” (3:3) Uma leitura atenta das cartas de Paulo conven-
cerá o leitor de que ele se referia exatamente ao que ele 
parecia estar a dizer. Não há absolutamente espaço nenhum 
para se vangloriar em qualquer realização humana, antes ou 
depois da conversão. Ninguém será salvo pelas boas obras 
ou pela retidão. Paulo estava bastante sério quando escreveu 
que queria ser “achado [em Cristo], não tendo a minha 
justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a 
saber, a justiça que vem de Deus pela fé” (Filipenses 3:9).

Ao mesmo tempo, poucos assuntos são mais impor-
tantes para Paulo do que fazer o que é certo, manter as 
exigências da lei, ser obediente (Romanos 2:15; 8:4). Ele 
sabia que Deus deseja boas obras. Ele conhecia a tragédia 
provocada pelas más obras e desobediência. De facto, 
como veremos mais tarde, Paulo afirma que fomos criados 
para fazer boas obras. Como pode Paulo argumentar 
tanto a favor como contra as boas obras?

Paulo refere que o senso comum (pensamento humano) 
não é o pensamento de Deus. O ensinamento inspirado 
de Paulo foi que as regras não criam e não podem criar 
retidão por uma variedade de razões.

Primeiro, os seres humanos são completamente 
vendidos sob o pecado. Eles são incapazes de 

fazer o que é justo sem o Espírito de Deus. 
O verdadeiro padrão está muito acima da 
capacidade humana alcançar, muito menos 

obedecer. Mesmo o próprio Paulo sabia 
que não tinha atingido o padrão do amor e da 
bondade de Jesus Cristo:

“Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; 
mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por 

Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja 
alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecen-

do-me das coisas que atrás ficam, e avançando para 
as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo, 

pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo 
Jesus (Filipenses 3:12–14).

Segundo, um problema com a abordagem de 
manutenção das regras é que a pecami-

nosidade humana perverte as próprias 
regras (não importa quão santas e 
boas as regras). As regras tornam-se 

uma fonte de orgulho, arrogância e 
independência de Deus.  É assim que 

Paulo se descreve antes de tornar-se cristão:
“Ainda que também podia confiar na carne; se algum outro 

cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu; circuncidado ao 
oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de 
hebreus; segundo a lei, fui fariseu; segundo o zelo, perseguidor da 
igreja; segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que 
para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. (Filipenses 3:4–7).

Terceiro e finalmente, Paulo argumenta que a abor-
dagem das obras aumenta de facto a quantidade de 
pecado. Embora a própria lei seja santa, o pecado usa a 

lei para despertar as nossas paixões e levar-nos a pecar. Ele 
escreve em Romanos 7:7–8:

Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum! Mas 
eu não conheci o pecado senão pela lei; porque eu não conhe-
ceria a concupiscência, se a lei não dissesse: Não cobiçarás. Mas o 
pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda 
a concupiscência.

Assim, a abordagem das regras não pode produzir obras 
genuinamente boas.
S a l v o  p e l a  G r a ç a ?

Paulo refere que, uma vez que não 
podemos merecer a nossa salvação fazendo 
o bem, então a salvação só pode ser rece-
bida como um dom. A salvação é baseada na 
justiça, não a nossa justiça, mas sim a de Jesus 
Cristo. É dado exclusivamente como um dom, o dom a que 
chamamos graça.

Por mais radical que isto pareça, este é o ensinamento de 
Paulo. É precisamente a natureza radical deste ensino que 
levou alguns que o ouviram a argumentar que os cristãos 
devem permanecer “no pecado, para que a graça abunde” 
(Romanos 6:1). Porém, Paulo nega esta conclusão lógica 
sobre a sua doutrina da graça Ele escreve em Gálatas 2:21, “Se 
a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde”.

Se isto é verdade, qual é a implicação das boas obras? 
Será que Deus salva independentemente dos esforços de 
uma pessoa p ara ser boa? E qual é o papel da fé humana? 
Não somos nós salvos pela nossa fé? Certamente, temos de 
fazer alguma coisa.
S a l v o  p e l a  F é ?

A graça é um dom completamente gratuito, mas deve 
ser aceite; não é forçada a ninguém. A aceitação do dom é 
simplesmente chamada de fé. É a crença que Jesus morreu 
pelos pecados e foi ressuscitado, e é a confiança de que os 
nossos pecados foram perdoados. Por outras palavras, a fé é 
o nosso reconhecimento de que não temos nada a oferecer 
a Deus e que não temos nenhuma esperança fora daquela 
que nos é oferecida por causa da justiça de Jesus Cristo. É 
também a nossa total confiança que Deus nos aceita com 
base na morte e ressurreição de Jesus.

A fé é o lado humano da equação da salvação. Enquanto 
nós “fazemos algo”, Paulo contrasta “este algo” com obras: 
“[Fé] não vem das obras, para que ninguém se glorie” 
(Efésios 2:9). A fé, por definição, não tem mérito através de 
boas obras. No entanto, a fé por si própria também não tem 
mérito. É a nossa confissão sobra a nossa falta de mérito.
Q u a l  é  o  Pa p e l  d a s  O b r a s ?

Isto leva-nos de volta à nossa pergunta original; se a graça é 
o dom gratuito de Deus e a fé é simplesmente a nossa resposta 
de aceitação, então que papel desempenham as obras? As 
obras não devem ser vistas nem como a base da salvação nem 
como os meios para a salvação. No entanto, boas obras são 
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uma parte necessária da equação da salvação. É por esta razão 
que o Novo Testamento pode fazer tantas associações entre 
as boas obras e a salvação.

Pois, as obras são, antes de tudo, uma resposta ao dom da 
salvação. Em 1 Coríntios 5:7 Paulo enco-
rajou os Coríntios a tornarem-se (nas suas 
vidas) o novo lote de fermento que real-
mente eram (aos olhos de Deus por causa 
da obra de Cristo). Uma outra forma de afirmar a doutrina 
de Paulo é que a graça é um dom, e as obras são a gratidão. 
Em Lucas 7, Jesus disse a Simão, o fariseu, que a mulher 
pecadora que lavou os seus pés com lágrimas e os secou com 
os seus cabelos respondeu corretamente ao dom do perdão. 
Ela, ao contrário de Simão, compreendeu a profundidade 
dos seus pecados e respondeu com boas ações. Da mesma 
forma, no Evangelho de João, as obras seguem a graça, assim 
como o amor é o motivo para obedecer: “Se me amardes, 
guardareis os meus mandamentos” ( João 14:15).

As boas obras são também um dos propósitos do dom 
da salvação. Paulo escreve em Efésios 2:10, “Somos feitura... 
em Cristo Jesus, para as boas obras”. O crente que aceitou o 
dom é libertado da preocupação de ter de ganhar a salvação. 
Como diz Paulo em 1 Coríntios 13:1–3, qualquer moti-
vação para boas obras que não seja o amor é inútil.  Mesmo 
oferecendo tudo o que se tem não é verdadeiramente bom 
se o objetivo é marcar pontos com Deus em vez de mostrar 
amor àqueles que recebem. Em Cristo, portanto, o verda-
deiro significado da lei pode ser visto e vivido. Paulo escreve 
que, “Toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: ‘Amarás 
ao teu próximo, como a ti mesmo’” (Gálatas 5:14).

Paulo também afirma que os cristãos são capazes de fazer 
o que é verdadeiramente bom, porque foi-nos dada uma 
identidade completamente nova e uma nova orientação, 
através do amor de Deus. Também temos recebido uma nova 
fonte de poder para fazer o que é certo, o Espírito de Deus. 
(Romanos 8:3–8). Fomos criados para fazer boas obras, mas 
as boas obras seguem e não precedem o dom da salvação. Paulo 
assim escreve, “Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as 
boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 
” (Efésios 2:10).

É este entendimento que explica o frequentemente 
incompreendido Filipenses 2:12, relativo à necessidade 
dos cristãos “operai a vossa salvação”. Paulo não diz que a 
salvação é o resultado de obras, mas que os cristãos devem 
fazer boas obras à luz da salvação que lhes foi dada. O versí-
culo seguinte explica isto melhor: “Porque Deus é o que 
opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua 
boa vontade”.

As obras são, afinal, um sinal de salvação. Resumidamente, 
não há sinal mais claro de alguém que tenha sido salvo do 
que as boas obras, resultantes da obediência , que se mani-
festam na sua vida. Ou seja, as boas obras acompanharão 

sempre aquele que verdadeiramente compreende e aceita a 
graça de Deus. Os cristãos, que não conseguem preencher as 
suas vidas com justiça e boas obras, não compreenderam a 
sua própria natureza pecaminosa e o custo do dom gracioso 
de Deus.

E assim voltamos a Tiago, que está preocupado com 
aqueles que professam a fé mas cuja vida mostra que a sua 
fé não é verdadeira. Ou seja, estão mortos.  Tiago sabe que a 
confiança é um passo para aceitar o dom gratuito da graça de 
Deus. Mas ele também sabe que haverá sempre aqueles que 
professam ter fé, mas que na realidade não têm nenhuma. E 
o sinal mais claro de uma fé falsa ou sem vida é a ausência de 
boas obras.

Tal como Tiago, Paulo é a favor de que os seres humanos 
façam o esforço de fazer o que é bom. Mas Paulo sabe que a vida 
correta e a obediência acompanharão sempre a salvação. Por 
este motivo, Paulo pode fazer as declarações referidas ante-
riormente, tais como, “cada um receba segundo o que tiver 
feito por meio do corpo.” A fé produzirá sempre bondade. 
Por este motivo, Paulo usa as frases, “a obediência da fé” e “a 
obra da vossa fé” (Romanos 1:5; 1 Tessalonicenses 1:3).

E  o  B a t i s m o ?
Uma palavra precisa de ser dita 

sobre o lugar do batismo e atos seme-
lhantes de obediência nos textos de Paulo. O batismo no 
pensamento de Paulo é o lugar onde alguém é “revestido de 
Cristo” (Gálatas 3:27; Romanos 6:1–14) e onde se recebe 
o Espírito Santo (1 Coríntios 12:13). Talvez pudéssemos 
pensar , portanto, que o batismo é uma coisa que as pessoas 
fazem e que garante a salvação.

O problema com tal pensamento é que considera o 
batismo como um ato de mérito que uma pessoa faz para ser 
salva. Contudo é uma ideia que está longe de ser verdadeira. 
Por um lado, o batismo é passivo por natureza. Os cristãos 
não batizam-se a si próprios; são batizados, implicando o 
seu papel passivo. Deus é o único que “trabalha” no batismo. 
Mais importante, o batismo deve ser categorizado como um 
ato de fé e não como um ato de mérito pessoal. O batismo, 
tal como a fé que a ele conduz, é uma confissão de que uma 
pessoa não tem nada a oferecer a Deus. É a expressão de um 
crente de total impotência para além do sangue de Jesus, em 
cuja morte, o crente deposita toda a sua confiança.

C o n c l u s ã o
Portanto, a base da nossa salvação é a graça. “Não há um 

justo, nem um sequer.” Recebemos a salvação pela nossa 
relação de confiança com Deus. “Pela graça sois salvos, por 
meio da fé.” Um objetivo principal de salvação são as boas 
obras. “Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as 
boas obras.”

Holloway, Harris, e Black eds. Questões de Teologia: Respostas para a 
Igreja de Hoje (Joplin MO: College Press, 1998).
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A Esperança de Renovação
por

Ron Clark
Director Executivo de Kairos Church Planting 

www.kairoschurchplanting.org

Renovação. Que boa palavra para 2021. Claro que 
estamos prontos para a renovação depois de sairmos da 
pandemia. Mas analisando melhor, a renovação leva-nos ao 
seu significado teológico mais profundo.

Em português, fazemos uma distinção entre a ideia de 
“renovação” e a ideia de “novo”. “Novo” significa algo comple-
tamente novo, ou algo que nunca existiu antes. Usamos 
a “renovação” para descrever algo que já existe e que está a 
ser melhorado.

Produtos e anúncios, declaram que algo é “Novo e Melho-
rado!” Contudo, não podem ser ambos... Tem de ser um ou 
o outro!

Porém, a Bíblia hebraica não faz distinção entre “reno-
vação” e “novo”. A palavra hebraica ChDSh (chadash) 
pode ser traduzida por “novo”, “reparação”, “renovação”, ou 
“reconstrução”. É também a mesma raiz para “mês” ou “lua 
nova”. Antigamente consideravam cada mês um ciclo da lua 
que trazia um dia novo ou renovado.

Deus não tinha medo de pegar no que estava partido, 
usado, velho, ou mau e renová-lo ou repará-lo. Foi então 
considerado ChDSh.

Em Génesis 1–2, Yahweh criou a terra como nova. 
Após o dilúvio, Deus continuou a renovar o seu relacio-
namento/aliança com as pessoas. Nos livros dos profetas, 
Deus prometeu trazer de volta Judá e Israel do cativeiro para 
reparar e reconstruir Jerusalém e o templo. Isto foi descrito 
como “os céus e a terra renovados”, aliança/relacionamento 
renovado ou reparado, espírito renovado, vida e ressurreição 
renovadas e cidade de Sião reparada, (veja, Isaías 65,17–25; 
Jeremias 31,31–34; Ezequiel 37,1–14; Zacarias 12). À 
medida que Isaías 40 passa do julgamento à restauração, Javé 
descreve o processo de renovação do povo no exílio como um 
”nascimento”, uma cura do pecado, a formação de uma nova 
cidade, e a restauração da natureza (Isaías 40–42).

A renovação e a reparação têm sido sempre a obra de 
Deus, especialmente para aqueles que procuram perdão, cura 
e transformação.

Infelizmente, a palavra grega para “novo” (kainos) não 
conseguiu capturar os diversos significados de ChDSh. 
Em muitas passagens dos evangelhos e das cartas do novo 
testamento, nós temos associado a palavra “novo” a algo 
“completamente novo” ou “recém criado”. No livro de 
Hebreus, o escritor dirige-se ao leitor, encorajando-o a ouvir 
e a confiar em Jesus, que é o autor de uma Aliança renovada 

(Hebreus 3,7–11). Em vez de interpretar isto à luz do 
contexto do Novo Testamento, podemos compreender o 
livro de Hebreus de modo a concluir que a antiga aliança foi 
quebrada quando o povo desobedeceu a Deus; no entanto, 
Jesus ofereceu uma oportunidade de perdão e renovou o 
relacionamento/aliança... ao derramar o seu próprio sangue. 
No Evangelho de Lucas, Jesus serviu uma refeição como 
sinal desta relacionamento renovado através do seu sangue 
(Lucas 22,20–22). O mesmo relacionamento, o mesmo 
Deus, os mesmos homens... mas reparados pelo sacrifício 
de Jesus. O apóstolo Paulo encorajou os cristãos a serem 
“renovados”, arrependendo-se do seu pecado e transfor-
mando as suas vidas na imagem de Jesus (Romanos 12:1–2; 
Efésios 4:17–5:20; Colossenses 3:9–10).

Através da ressurreição de Jesus, somos “reparados”, “reno-
vados”, e “reconstruídos”, para viver à glória de Deus.

A mesma pessoa, o mesmo relacionamento, o mesmo 
Deus... mas reconstruído para viver uma vida diferente.

Se já fez parte da plantação de novas igrejas, compreenderá 
este conceito. Não plantamos igrejas completamente novas. 
Aprendemos com os melhores e reconstruímos ministérios 
de forma a servir aqueles que vivem nos nossos contextos. 
Pregamos e ensinamos a partir de textos antigos que reparam 
vidas, tanto jovens como velhas. Restabelecemos relações 
com pessoas que se lembram do Jesus do seu passado, mas que 
perderam o contacto com o seu primeiro amor e Salvador. 
Guiamos as pessoas a ver Jesus e reacendemos a sua paixão 
através do Espírito Santo. A plantação de igrejas restaura os 
relacionamentos e busca vive à imagem daquele que criou 
todas as coisas novas e as repara quando estão quebradas. 
Espero que este ano traga mudança e cura.

Eu desafio-vos a aprofundar o texto 
bíblico, procuraando temas sobre a 
renovação, a reparação, e a reconstrução. 
Partilhe-os com as suas igrejas, a sua 
família, e a sua comunidade.

“Eis que faço ‘renovadas’ 
todas as coisas...” 
Apocalipse 21:5
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Ontem, eu e o meu filho estudámos zebras enquanto eu 
o ajudava com os seus trabalhos de casa. Aprendemos que as 
zebras movem-se em famílias. Em cada família de zebras, existe 
um garanhão (macho). Existem também várias éguas (fêmeas) 
e potros (crias). Os garanhões acasalam com cada uma das 
éguas; elas dão à luz os potros e, juntos, criam os potros; depois 
mandam-nos embora para começar novas famílias.

O que me chamou à atenção é o que acontece quando a 
família é ameaçada. Quando um leão ataca ou outro garanhão 
zebra tenta tomar o controlo, as éguas fogem para protegerem 
os potros. O garanhão, contudo, fica para trás para lutar contra 
a ameaça. Ele enfrenta-o de cabeça erguida. De facto, ele põe a 
sua vida em risco para o bem do resto da família.

Ele não foge e deixa o resto dos membros da família defen-
derem-se. Ele não usa a sua velocidade superior para fugir do 

predador (as zebras podem correr até 60 quilómetros por 
hora), deixando para trás os potros mais novos e mais lentos. 
Ele fica para proteger a família. E se necessário, ele perde a sua 
vida para o fazer.

Este é um grande exemplo de liderança no reino de Deus. 
Os líderes do reino lideram, não esperando que os outros os 
sirvam, mas sim dando a sua vida pela família de Deus. O 
garanhão zebra representa na perfeição as palavras de Jesus 
em Marcos 10:42-45:

Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam 
ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes 
usam de autoridade sobre elas: Mas, entre vós, não será assim; antes, 
qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal; E, 
qualquer que de entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 
Porque o Filho do homem, também, não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.

O que Zebras me Ensinou 
Sobre Liderança

por

Charles Kiser 
 Mission Alive | missionalive.org
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Chamada a Escutar: 
Quarenta dias de devoção 

Um novo recurso para estudos bíblicos 
individuais ou em grupo do ministério 
Irmã Rosa de Ferro
Pela primeira vez em português!

Iron Rose Sister
M

Irmã Rosa de Ferro
ÉM

www.IrmaRosadeFerro.com

TEM CURIOSIDADE SOBRE
A BÍBLIA?

OU ALGUMA VEZ QUIS UMA FORMA FÁCIL E SEM PRESSÃO DE DESCOBRIR 
DO QUE SE TRATA A “PALAVRA DE DEUS”?

APRENDER SOBRE A BÍBLIA PELO CORREIO OU ONLINE — TOTALMENTE 
GRÁTIS! APRENDA EM SUA CASA, AO SEU RITMO, COM UM COMPANHEIRO 
DE ESTUDO E AMIGOS ONLINE — SEM NINGUÉM A BATER À SUA PORTA.

INSCREVA-SE HOJE PARA COMEÇAR A APRENDER SOBRE COMO A BÍBLIA PODE 
MUDAR A SUA VIDA DE FORMA EXTRAORDINÁRIA.

www.escolabiblicamundial.org
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