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Pergunta 85: Que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e 
maldição em que temos incorrido pelo pecado? 

Resposta: Para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que temos incorrido 
pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a 
vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos 
comunica as bênçãos da redenção. 

 

Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para escaparmos da 
ira de Deus porque, conforme diz o profeta Isaías, “todas as nossas justiças são 
como trapo da imundícia” (Is 64.6). Por isso, a salvação é um ato soberano de 
Deus que produz vida no pecador e resulta na sua conversão.  

A conversão é a consequência imediata da obra do Espírito Santo no novo 
nascimento e gera uma convicção de pecado na consciência do pecador. O 
homem é convencido de que é um grande pecador e que somente Cristo pode 
salvá-lo do pecado. Após essa convicção, o pecador vem a Cristo rendendo-se 
a ele sem reservas. 

Sendo assim, a conversão é a forma com que o homem toma posse da 
salvação produzida por Deus. Ela se revela por meio de duas atitudes humanas: 
o arrependimento do pecado e a fé em Jesus Cristo. 

 

1) O arrependimento do pecado 

Por meio do arrependimento, o pecador lamenta os seus pecados, 
confessa-os e se volta para Deus a fim de andar em seus caminhos: 
“Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o que é mau diante dos teus 
olhos; de sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares.”  (Sl 
51.4) 

Sem o arrependimento, não há perdão: “Mas Deus, não levando em conta 
os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo 
lugar se arrependam; porquanto determinou um dia em que com justiça 
há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou; e disso 
tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.” (At 17. 30, 
31) 

Não há pecado tão pequeno que não mereça condenação nem tão grande 
que não seja perdoado ao que se arrepende genuinamente: “Deixe o 
ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se 
ao Senhor, que se compadecerá dele; e para o nosso Deus, porque é 
generoso em perdoar.” (Is 55.7). 

 



2) A fé em Jesus como Salvador  

A fé é um dom de Deus por meio do qual os eleitos são habilitados a crer 
em Jesus para a salvação: “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.” (Ef 2.8, 9). 

Revela-se no fato de confiar em Jesus como o Salvador que morreu na 
cruz e ressuscitou para a sua justificação, santificação e vida eterna: “Já 
estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; 
e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me 
amou, e se entregou a si mesmo por mim.” (Gl 2.20). 

 

Conclusão 

Após seu arrependimento, o homem pecador concorda com a maneira de 
ser justificado, ou seja, não por sua própria justiça, mas pela justiça de Cristo, 
buscando ser perdoado tão somente pelo mérito do sangue de Cristo derramado 
na cruz. 

Por meio da fé, o pecador se torna um novo homem porque a verdade de 
Deus é implantada em sua alma renovando o seu entendimento, afeições e 
vontade. 

O arrependimento indica aquilo de que o pecador foi afastado, o pecado, 
e a fé a direção para a qual ele se voltou, Jesus Cristo, 

A conversão (arrependimento e fé) é essencial para tirá-lo do caminho 
largo que leva à destruição e fazê-lo entrar no caminho estreito que leva à vida.  

Por meio da conversão, o homem pecador escapa da ira vindoura e busca 
em Cristo o seu refúgio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pergunta 86. O que é fé em Jesus Cristo? 

Resposta: Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o 
recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no 
Evangelho. 

 

Enquanto o arrependimento é o aspecto negativo da conversão, pois nele 
o homem dá as costas para o pecado, a fé é o aspecto positivo da conversão 
pois, por intermédio dela, o homem volta-se para Jesus de todo o seu coração, 
buscando obedecer a sua Palavra. 

O objeto imediato da fé é, portanto, Jesus Cristo. Essa é a condição 
essencial para a salvação, pois ele é quem salva: (Jo 3.18; 6.40; 16.30, 31). A 
Escritura é cheia de afirmações a respeito da necessidade absoluta de se olhar 
para Cristo para a salvação: (Hb 12.1, 2). 

Olhar para Cristo significa crer no evangelho, pois este tem como seu 
conteúdo a obra e a pessoa de Cristo. O evangelista Marcos exortou: 
“Arrependei-vos e crede no evangelho” (Mc 1.15). O apóstolo Paulo fala que “o 
evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê” (Rm 1.16).  
Crer no evangelho é, portanto, crer na pessoa de Jesus Cristo. 

A fé genuína é constituída por três elementos (3 c’s da fé):  

1) Conhecer: a fé envolve o conhecimento da verdade – o conhecimento 
da Palavra de Deus 

2) Consentir: a fé envolve o reconhecimento da verdade – o 
reconhecimento de que a Palavra de Deus é a verdade  

3) Confiar: a fé envolve a confiança na Palavra de Deus a fim de 
submeter-se a ela em obediência.  

A fé envolve toda a personalidade do homem, ou seja, sua faculdade 
intelectual (a forma de pensar é determinada pela fé em Cristo), emocional (a 
forma de sentir é determinada pela fé em Cristo) e volitiva (a forma de agir é 
determinada pela fé em Cristo). 

A fé está relacionada  

A fé é um dom do Espírito de Jesus  

 

Conclusão  

Se você está relacionado  


