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A	  fé	  que	  justifica	  e	  inclui	  
[6]	  É	  o	  caso	  de	  Abraão,	  que	  creu	  em	  Deus,	  e	  isso	  lhe	  foi	  imputado	  para	  justiça.	  [7]	  Sabei,	  pois,	  que	  os	  da	  fé	  
é	  que	  são	  filhos	  de	  Abraão.	  [8]	  Ora,	  tendo	  a	  Escritura	  previsto	  que	  Deus	  justificaria	  pela	  fé	  os	  gentios,	  
preanunciou	  o	  evangelho	  a	  Abraão:	  Em	  ti,	  serão	  abençoados	  todos	  os	  povos.	  [9]	  De	  modo	  que	  os	  da	  fé	  
são	  abençoados	  com	  o	  crente	  Abraão.	  Gálatas	  3.6-‐9.	  

Pregado	  na	  IPB	  Rio	  Preto	  em	  07/11/2010,	  às	  9h.	  
[A	  explicação	  de	  Paulo	  sobre	  o	  evangelho	  —	  A	  experiência	  de	  Abraão].	  

Introdução	  
1.	   Nessa	  semana	  o	  Dr.	  Stuart	  Olyott	  (preletor	  do	  Encontro	  da	  Fé	  Reformada,	  em	  Manaus)	  

referiu-‐se	  a	  uma	  opinião	  de	  Spurgeon,	  o	  grande	  pregador	  batista	  que	  viveu	  no	  século	  
XIX.	  Todos	  os	  crentes	  precisam	  crescer	  no	  conhecimento	  da	  graça.	  Ainda	  que	  creiamos	  
em	  Jesus	  como	  nosso	  único	  Redentor,	  somos	  tentados	  a	  confiar	  em	  nós	  mesmos	  —	  
em	  nossos	  merecimentos	  e	  capacidades	  para	  salvação	  ou	  santificação.	  Por	  isso,	  
precisamos	  ser	  ministrados	  pela	  Palavra,	  a	  fim	  de	  nos	  gloriarmos	  unicamente	  na	  
pessoa	  e	  obra	  de	  Cristo.	  

2.	   Vimos	  até	  agora	  que	  um	  perigoso	  ensino	  estava	  sendo	  espalhado	  pelas	  igrejas	  do	  
primeiro	  século.	  Alguns	  mestres,	  denominados	  “os	  da	  circuncisão”,	  diziam	  que	  somos	  
aceitos	  por	  Deus	  quando	  praticamos	  as	  “obras	  da	  lei”.	  Usando	  as	  palavras	  de	  um	  
estudioso	  bíblico:	  

Uma	  vez	  observadas	  todas	  as	  prescrições,	  a	  pessoa	  se	  tornava	  “perfeita”,	  “irrepreensível”,	  
“justa”,	  obrigando	  Deus	  a	  salvá-‐la,	  premiando-‐lhe	  a	  “justiça”.	  Em	  outras	  palavras,	  a	  pessoa	  se	  
formava	  à	  medida	  que	  ia	  contabilizando	  méritos	  diante	  de	  Deus,	  e	  só	  depois	  é	  que	  Deus	  poderia	  
intervir,	  aprovando	  a	  sancionando	  o	  que	  a	  pessoa	  fez.	  A	  salvação,	  portanto,	  era	  uma	  espécie	  de	  
“caderneta	  de	  poupança”:	  cada	  lei	  cumprida	  simbolizava	  um	  depósito	  nesta	  caderneta.	  Quando	  
uma	  pessoa	  conseguia	  cumprir	  tudo	  o	  que	  a	  Lei	  mandava	  fazer,	  ela	  podia	  se	  considerar	  amiga	  de	  
Deus	  e	  salva;	  salva	  não	  por	  graça	  de	  Deus,	  mas	  por	  ter	  contabilizado	  a	  salvação	  mediante	  uma	  
série	  de	  ações	  executadas.	  As	  pessoas	  eram	  formadas	  no	  sentido	  de	  “ganhar	  a	  salvação”,	  
produzindo	  obras	  que	  forçassem	  a	  Deus	  a	  salvar	  quem	  assim	  agisse.	  Mas	  para	  isso	  era	  preciso	  
assumir	  integralmente	  a	  cultura	  dos	  judaizantes.	  Era	  preciso	  tornar-‐se	  judeu.	  Essa	  era	  a	  justiça	  
que	  vinha	  da	  Lei.	  (Bortolini,	  p.	  13).	  

3.	   Paulo	  respondeu	  àqueles	  falsos	  mestres	  lembrando	  aos	  crentes	  que	  eles	  haviam	  
recebido	  as	  bênçãos	  divinas	  quando	  abraçaram	  a	  “pregação	  da	  fé”	  (Gl	  3.1-‐5).	  
3.1.	   Agora	  veremos	  que	  com	  Abraão	  não	  foi	  diferente.	  Por	  isso	  a	  sentença	  “é	  o	  caso	  

de	  Abraão”	  (v.	  6	  —	  NVI:	  “Considerem	  o	  exemplo	  de	  Abraão”	  e	  A21:	  “Assim	  foi	  
com	  Abraão”).	  

3.2.	   Em	  toda	  essa	  argumentação	  o	  apóstolo	  insiste	  em	  um	  único	  ponto:	  Somos	  
aceitos	  à	  comunhão	  com	  Deus	  unicamente	  pela	  fé	  (cf.	  Gl	  2.16).	  

S.T.:	   Olhemos	  nesta	  manhã	  para	  duas	  verdades	  ensinadas	  neste	  texto.	  

I.	   Pela	  fé	  Deus	  nos	  justifica	  
[6]	  É	  o	  caso	  de	  Abraão,	  que	  creu	  em	  Deus,	  e	  isso	  lhe	  foi	  imputado	  para	  justiça.	  [...]	  [8]	  Ora,	  tendo	  a	  
Escritura	  previsto	  que	  Deus	  justificaria	  pela	  fé	  os	  gentios,	  preanunciou	  o	  evangelho	  a	  Abraão:	  Em	  ti,	  
serão	  abençoados	  todos	  os	  povos.	  [9]	  De	  modo	  que	  os	  da	  fé	  são	  abençoados	  com	  o	  crente	  Abraão.	  

	   Primeiro	  temos	  a	  fé	  como	  único	  meio	  de	  justificação.	  Abraão	  “creu	  em	  Deus,	  e	  isso	  
lhe	  foi	  imputado	  para	  justiça”	  (v.	  6).	  

1.	   Ele	  “creu”.	  Essa	  profissão	  de	  fé	  é	  encontrada	  em	  Gênesis	  15.5-‐6:	  
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[5]	  Então,	  conduziu-‐o	  até	  fora	  e	  disse:	  Olha	  para	  os	  céus	  e	  conta	  as	  estrelas,	  se	  é	  que	  o	  podes.	  E	  lhe	  disse:	  
Será	  assim	  a	  tua	  posteridade.	  [6]	  Ele	  creu	  no	  SENHOR,	  e	  isso	  lhe	  foi	  imputado	  para	  justiça.	  

	   Deus	  prometeu	  e	  Abraão	  creu.	  Simples	  assim.	  
2.	   Em	  decorrência	  de	  sua	  fé,	  Abraão	  recebeu	  “crédito	  de	  justiça”.	  

2.1.	   O	  termo	  traduzido	  por	  “imputado”	  [ἐλογίσθη]	  tem	  o	  sentido	  de	  “lançado	  à	  conta	  
ou	  anotado	  como	  crédito”	  (BP).	  

2.2.	   O	  argumento	  de	  Paulo	  é	  simples:	  Abraão	  não	  tinha	  justiça	  própria	  baseada	  na	  lei,	  
até	  mesmo	  porque	  Abraão	  viveu	  430	  anos	  antes	  da	  lei	  mosaica	  ser	  promulgada	  
(Gl	  3.17).	  A	  justiça	  que	  foi	  dada	  a	  Abraão	  foi	  a	  justiça	  de	  Cristo.	  

3.	   Isso	  fica	  mais	  claro	  quando	  lemos	  que	  a	  Escritura	  previu	  que	  “Deus	  justificaria	  pela	  fé”	  
e	  ainda,	  que	  Deus	  “preanunciou	  o	  evangelho	  a	  Abraão”	  (v.	  8),	  ou	  seja,	  Abraão	  recebeu	  
as	  boas	  novas	  sobre	  Cristo.	  Quando	  isso	  aconteceu?	  
3.1.	   No	  mesmo	  capítulo	  onde	  lemos	  que	  Abraão	  creu	  e	  isso	  lhe	  foi	  imputado	  para	  

justiça	  (Gn	  15),	  Deus	  firmou	  com	  ele	  uma	  aliança	  subscrita	  por	  sangue.	  Animais	  
foram	  partidos	  ao	  meio	  e	  ambos	  os	  contratantes	  tinham	  de	  passar	  entre	  as	  
partes,	  assumindo	  que,	  caso	  alguém	  não	  cumprisse	  a	  sua	  parte,	  podia	  ser	  morto	  
(Gn	  15.9-‐11).	  

3.2	   Ao	  chegar	  a	  hora	  de	  assumir	  os	  compromissos	  da	  aliança,	  Abraão	  foi	  tomado	  por	  
um	  sono	  profundo	  e	  Deus	  passou	  sozinho	  entre	  os	  animais	  partidos	  (Gn	  15.12	  e	  
17).	  Deus	  mesmo	  garantiu	  a	  aliança	  tomando	  sobre	  si	  o	  encargo	  do	  castigo	  em	  
caso	  de	  desobediência.	  Ele	  fez	  isso	  por	  meio	  de	  Cristo.	  
Mas	  ele	  foi	  traspassado	  pelas	  nossas	  transgressões	  e	  moído	  pelas	  nossas	  iniquidades;	  o	  castigo	  
que	  nos	  traz	  a	  paz	  estava	  sobre	  ele,	  e	  pelas	  suas	  pisaduras	  fomos	  sarados	  (Is	  53.5).	  

4.	   Resumindo,	  a	  fé	  de	  Abraão	  foi	  absolutamente	  dependente	  de	  Deus.	  Ele	  foi	  declarado	  
justo	  quando	  creu	  em	  Deus.	  E	  como	  lemos	  no	  v.	  9,	  “os	  da	  fé	  são	  abençoados	  com	  o	  
crente	  Abraão”,	  ou	  seja,	  Deus	  nos	  justifica,	  hoje,	  pela	  fé,	  e	  isso	  nos	  leva	  ao	  ponto	  
seguinte.	  

II.	   Pela	  fé	  Deus	  nos	  inclui	  
[7]	  Sabei,	  pois,	  que	  os	  da	  fé	  é	  que	  são	  filhos	  de	  Abraão.	  [8]	  Ora,	  tendo	  a	  Escritura	  previsto	  que	  Deus	  
justificaria	  pela	  fé	  os	  gentios,	  preanunciou	  o	  evangelho	  a	  Abraão:	  Em	  ti,	  serão	  abençoados	  todos	  os	  
povos.	  [9]	  De	  modo	  que	  os	  da	  fé	  são	  abençoados	  com	  o	  crente	  Abraão.	  

	   Depois	  de	  compreendermos	  a	  fé	  como	  único	  meio	  de	  justificação,	  temos	  de	  aprender	  
sobre	  a	  abrangência	  ou	  alcance	  da	  fé.	  Afinal	  de	  contas,	  quem	  é	  alcançado	  pela	  justiça	  
proveniente	  da	  fé?	  

1.	   Observe	  o	  texto:	  “os	  da	  fé”	  (v.	  7	  e	  9);	  “os	  gentios”	  e	  “todos	  os	  povos”	  (v.	  8).	  
1.1.	   Uma	  passagem	  do	  Evangelho	  de	  João	  demonstra	  que	  os	  judeus	  diziam:	  “Nosso	  

pai	  é	  Abraão”	  (Jo	  8.39).	  Os	  mestres	  “da	  circuncisão”	  diziam	  que	  somente	  os	  
judeus	  eram	  descendentes	  de	  Abraão.	  

1.2.	   No	  judaísmo,	  isso	  levava	  a	  uma	  divisão	  dos	  crentes.	  Haviam	  os	  judeus	  
(descendentes	  de	  sangue	  de	  Abraão)	  e	  os	  prosélitos	  (os	  gentios	  ou	  não	  judeus,	  
que	  se	  convertiam	  ao	  judaísmo	  —	  At	  2.11;	  6.5;	  13.43).	  

1.3.	   O	  cristianismo	  acaba	  com	  essa	  divisão	  de	  crentes	  em	  categorias	  distintas.	  Aqui	  
lemos	  que	  “os	  da	  fé	  é	  que	  são	  filhos	  de	  Abraão”	  (v.	  7).	  Pela	  fé	  Deus	  nos	  inclui	  em	  
sua	  família.	  Isso	  quer	  dizer	  que	  quando	  nós,	  brasileiros,	  cremos	  em	  Jesus	  Cristo	  
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como	  nosso	  Senhor	  e	  único	  e	  suficiente	  Salvador,	  somos	  adotados	  na	  família	  de	  
Deus	  e	  somos	  feitos	  herdeiros	  das	  promessas	  de	  Deus	  a	  Abraão	  (Rm	  2.28-‐29;	  
4.11;	  cf.	  Ef	  2.19	  —	  daí,	  a	  legitimidade	  de	  nossa	  “declaração	  de	  serviço”).	  	  

2.	   Cumpriu-‐se	  a	  promessa	  feita	  a	  Abraão,	  de	  bênçãos	  para	  “todos	  os	  povos”	  (v.	  8;	  
cf.	  Gn	  12.1-‐3).	  Em	  outras	  palavras,	  a	  igreja	  é	  aberta	  a	  todas	  as	  classes	  de	  pessoas.	  
A	  promessa	  do	  evangelho	  une,	  pela	  fé,	  tanto	  judeus	  (os	  de	  origem	  religiosa)	  
quantos	  os	  gentios	  (os	  de	  origem	  não	  religiosa,	  ou	  provenientes	  de	  religiões	  
pagãs).	  

Concluindo...	  
1.	   Notemos	  a	  ordem	  do	  argumento	  de	  Paulo:	  sua	  experiência	  (Gl	  1.10–2.21),	  a	  

experiência	  dos	  gálatas	  (Gl	  3.1-‐5)	  e	  a	  experiência	  de	  Abraão	  (Gl	  3.6-‐9	  et	  seq.).	  Pela	  fé	  
em	  Cristo	  somos	  ligados	  a	  Deus	  e	  por	  ele	  abençoados:	  “os	  da	  fé	  são	  abençoados	  com	  o	  
crente	  Abraão”	  (v.	  9).	  
1.1.	   Você	  é	  abençoado	  “com	  o	  crente	  Abraão”?	  Você	  já	  creu	  em	  Cristo?	  Já	  o	  recebeu	  

como	  seu	  único	  e	  suficiente	  Redentor?	  Já	  deixou	  de	  lado	  toda	  autossuficiência	  e	  
compreendeu	  que	  somente	  por	  meio	  dele	  você	  tem	  acesso	  ao	  Pai?	  Você	  já	  tem	  
essa	  convicção	  de	  ter	  recebido	  a	  justiça	  de	  Cristo	  e	  ter	  sido	  incluído	  entre	  os	  
abençoados?	  

1.2.	   O	  Espírito	  Santo	  já	  operou	  em	  seu	  coração	  o	  milagre	  de	  uma	  nova	  vida?	  Você	  já	  
tem	  o	  Espírito	  Santo	  em	  sua	  alma,	  confirmando	  sua	  fé	  e	  santificando	  suas	  
inclinações?	  

1.3.	   Hoje	  é	  dia	  de	  salvação.	  Você	  pode,	  hoje,	  ser	  acolhido	  na	  comunhão	  com	  Deus.	  
Você	  pode,	  pelo	  poder	  do	  alto,	  abraçar	  a	  Cristo	  e	  seus	  benefícios.	  Para	  isso	  você	  
deve	  arrepender-‐se	  de	  seus	  pecados	  e	  crer	  no	  Redentor.	  

2.	   A	  fé	  em	  Cristo	  somente	  —	  e	  não	  nossas	  boas	  obras	  —	  justifica.	  A	  fé	  em	  Cristo	  somente	  
—	  e	  não	  nossas	  boas	  obras	  —	  nos	  inclui	  no	  povo	  abençoado.	  Notemos	  que	  este	  ensino	  
derruba	  todo	  o	  nosso	  orgulho.	  Cf.	  um	  cântico	  de	  um	  quarteto	  norte-‐americano,	  somos	  
apenas	  “pecadores	  salvos	  pela	  graça”.	  Um	  compositor	  cristão	  brasileiro	  colocou	  isso	  
da	  seguinte	  forma:	  
Quando	  terminar	  esta	  vida	  
E	  lá	  no	  céu	  eu	  chegar	  
Haverá	  uma	  multidão	  de	  irmãos	  
Esperando	  pra	  me	  abraçar,	  
E	  perguntarão	  a	  uma	  voz	  
Voltados	  para	  mim,	  oh	  conta-‐nos	  como	  
você	  irmão	  
Venceu	  e	  chegou	  aqui	  
	  
	  
	  

	  
E	  falarei,	  e	  cantarei	  de	  Jesus	  que	  me	  salvou	  
Que	  por	  este	  pecador	  
A	  si	  mesmo	  se	  entregou	  
	  
	   Foi	  graça,	  graça,	  superabundante	  graça	  
	   Graça,	  graça,	  preciosa	  e	  doce	  graça	  
	   Foi	  graça	  irmão,	  graça	  irmão	  
	   Eu	  vos	  digo	  que	  foi	  assim	  
	   Foi	  só	  pela	  graça	  de	  Jesus	  
	   Que	  eu	  venci	  e	  cheguei	  aqui.	  

Asaph	  Borba,	  Graça.	  

Amém.	  


