
 

A salvação é somente pela fé, ou pela fé mais as obras? 

 

Pergunta: "A salvação é somente pela fé, ou pela fé mais as obras?”  

Resposta: Esta talvez seja a mais importante pergunta em toda a Teologia Cristã. Esta pergunta motivou a 
Reforma: a separação entre a igreja Protestante e a igreja Católica. Nesta pergunta está a diferença crucial 
entre o Cristianismo Bíblico e a maioria dos cultos “Cristãos”. A salvação se dá somente pela fé ou pela fé mais 
as obras?  

Sou salvo apenas por crer em Jesus, ou tenho que crer em Jesus e fazer certas coisas?  

A questão da fé somente ou fé mais as obras se faz difícil por causa de algumas passagens bíblicas de difícil 
correlação. Compare Romanos 3:28, 5:1 e Gálatas 3:24 com Tiago 2:24. Há quem veja uma diferença entre 
Paulo (a Salvação é somente pela fé) e Tiago (a Salvação é pela fé mais as obras).  

Na verdade, Paulo e Tiago, de maneira alguma, discordam entre si. O único ponto de discordância que alguns 
afirmam existir é a respeito da relação entre fé e obras. Paulo dogmaticamente diz que a justificação se dá 
somente pela fé (Efésios 2:8-9), enquanto Tiago aparentemente está dizendo que a justificação é pela fé mais 
as obras. Este aparente problema é resolvido ao examinarmos com precisão sobre o que discorre Tiago.  

Tiago está negando a crença de que a pessoa possa ter fé sem produzir quaisquer boas obras (Tiago 2:17-18). 
Tiago está enfatizando o argumento de que a fé genuína em Cristo produzirá uma vida transformada e boas 
obras (Tiago 2:20-26). Tiago não está dizendo que a justificação se dá pela fé mais as obras, mas, ao invés 
disso, diz que a pessoa que é verdadeiramente justificada pela fé produzirá boas obras em sua vida. Se uma 
pessoa afirma ser crente, mas não produz boas obras em sua vida - então ela provavelmente não tem fé 
genuína em Cristo (Tiago 2:14, 17, 20, 26). 

 Paulo escreve o mesmo. O bom fruto que os crentes devem produzir em suas vidas é citado em Gálatas 5:22-
23. Logo depois de nos dizer que somos salvos pela fé, não por obras (Efésios 2:8,9), Paulo nos informa que 
fomos criados para as boas obras (Efésios 2:10). Paulo espera tanto de uma vida transformada quanto Tiago. 
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” 
(II Coríntios 5:17)! Tiago e Paulo não discordam em seus ensinamentos sobre a salvação. Eles abordam o 
mesmo assunto sob diferentes prismas. Paulo simplesmente enfatizou que a justificação vem somente pela 
fé, enquanto Tiago enfatizou o fato de que a fé em Cristo produz boas obras. 

Fonte: https://www.gotquestions.org/Portugues/somente-a-fe.html    

 

https://www.gotquestions.org/Portugues/somente-a-fe.html


SALVAÇÃO – GALARDÃO – JULGAMENTO 

 

Estudando o Livro de Daniel, capítulo 7, versos 19 a 22 lemos: (Versão King James) 

 

 19  

Então eu viria a saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente 

apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava 

o restante com seus pés; 

 20  

e dos dez chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual três caíram; e daquele 

chifre que tinha olhos, e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que o dos 

seus companheiros. 

 21  Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e prevalecia contra eles; 

      

     
 

 22  
até que o Ancião de dias chegou, e receberam julgamento os santos do Altíssimo; e o tempo chegou para os 

santos possuírem o reino. 

 

Julgamento é dado aos santos do Altíssimo = Estes são os salvos, por esta razão são chamados de santos do 

Altíssimo. Cada um dos salvos receberá o seu galardão, de acordo com as suas atitudes, sua obediência e suas 

obras durante o seu tempo de vida na terra, após ter recebido Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. 

(Confira Apocalipse 20:4-6) 

 

A SALVAÇÃO não depende das nossas obras, é um presente de Deus para aqueles que crêem. A salvação 

depende única e exclusivamente da nossa fé no sangue do Senhor Jesus, o Filho Unigênito de Deus, 

derramado na cruz pelos nossos pecados. “Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, 

então Cristo morreu em vão.” (Gálatas 2:21) 

 

GALARDÃO é outra coisa, significa RECOMPENSA. E é apenas para os salvos, cada qual receberá de acordo 

com as suas obras. Apenas como exemplo, vamos recordar a vida do apóstolo Paulo após ter crido no Senhor 

Jesus, e a do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, o qual se converteu pouco antes de entregar o 

espírito. Ambos são SALVOS por meio da FÉ, mas o GALARDÃO será de acordo com o proceder de cada um 

durante a sua vida terrena, após ter recebido o Filho de Deus, o Senhor Jesus, como seu Salvador. (Confira 

Ap.22:12 e 1 Coríntios 3:10-15). Não haverá galardão para não-salvos.   

 
A SALVAÇÃO depende da FÉ, única e exclusivamente (Efésios 2:8,9; Romanos 3:27,28; Gálatas 3:24).  
Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus mostrou que o presente da vida eterna é igual para todos, quer 
trabalhem muito, quer pouco, Nessa parábola, cada pessoa trabalhou horas diferente, mas no final,todos 
receberam o mesmo salário. (Mateus 20:13-15). Isso é porque ninguém merece a salvação, é Deus que dá de 
graça. 
 
 
GALARDÃO = RECOMPENSA depende das obras, da maneira como conduzimos nossas vidas após termos 
reconhecido que somos pecadores, e que sem a obra de Cristo na cruz estaríamos condenados à morte 
eterna, o lago de fogo.  (Ap.20:19) 
 
 
JULGAMENTO (Confira em Apocalipse 20:11 a 15): Haverá ainda o julgamento final, o julgamento do trono 
branco. Este julgamento se dará após o milênio ( Leia sobre o milênio em Ap. 20:1 a 10). Confira também João 
3:17,18; João 6:28-29; João 16:8-11. 
 
 



6  Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15:6 

Confira ainda Romanos, capítulo 4, a seguir: 
 
Rm.4:1-25 - Versão King James: 
 

 1  Que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? 

 2  Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. 

 3  Pois, o que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. [18] [18] Gn 15.6 

 4  Ora, àquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. 

 5  Mas, àquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. 

 6  Assim também Davi declara a bem- aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, 

 7   dizendo: Abençoados são aqueles cujas iniqüidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. [19] Sl 32.1,2 

 8   Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. [19] 

 9  
Vem, então, esta bem-aventurança só para a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a 
fé foi imputada a Abraão como justiça. 

 10  
Como lhe foi, então, imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas 
na incircuncisão. 

 11  
E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé quando ainda estava na incircuncisão, para que ele 
pudesse ser o pai de todos os que crêem, embora eles não sejam circuncidados; para que a justiça lhes seja 
atribuída também; 

 12  
e fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam 
nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. 

 13  
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua semente, 
mas pela justiça da fé. 

 14  Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. 

 15  Porque a lei opera a ira; pois onde não há lei, não há transgressão. 

 16  
Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não 
só à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós, 

 17  
 (como está escrito: Eu tenho feito de ti um pai de muitas nações [20]) diante de Deus, em quem creu, que 
vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se elas fossem. [20] Gn. 17.5 

 18  
O qual contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o 
que lhe fora dito: Assim será a tua semente. [21].  [21] Gn. 15.5 

 19  
E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 
cem anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. 

 20  E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. 

 21  E, estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. 

 22  E assim isso lhe foi imputado como justiça. [22]. [22] Gn. 15.6 

 23  Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, 

 24  
mas também por nós, a quem será atribuída, aos que crêem naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor 
dentre os mortos. 

 25  O qual foi entregue por nossas ofensas, e ressuscitou para nossa justificação. 

Nova Verão Internacional: 
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=45&versao=17&capitulo=4&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&
lang=pt-BR&cab=   

http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=45&versao=17&capitulo=4&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&cab
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=45&versao=17&capitulo=4&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&cab


 

                                                                  
(Cf. Mt.20:1-16) 

 

                                                                          
(Cf. Mt.25:14-30) 

English  

Is salvation by faith alone, or by faith plus works? 

Question: "Is salvation by faith alone, or by faith plus works?" 
 
 Answer: This is perhaps the most important question in all of Christian theology. This question is the cause of 
the Reformation, the split between the Protestant churches and Catholic Church. This question is a key 
difference between biblical Christianity and most of the “Christian” cults. Is salvation by faith alone, or by faith 
plus works? Am I saved just by believing in Jesus, or do I have to believe in Jesus and do certain things? 

https://www.gotquestions.org/salvation-faith-alone.html


 
The question of faith alone or faith plus works is made difficult by some hard-to-reconcile Bible passages. 
Compare Romans 3:28, 5:1 and Galatians 3:24 with James 2:24. Some see a difference between Paul 
(salvation is by faith alone) and James (salvation is by faith plus works). Paul dogmatically says that 
justification is by faith alone (Ephesians 2:8-9), while James appears to be saying that justification is by faith 
plus works. This apparent problem is answered by examining what exactly James is talking about. James is 
refuting the belief that a person can have faith without producing any good works (James 2:17-18). James is 
emphasizing the point that genuine faith in Christ will produce a changed life and good works (James 2:20-26). 
James is not saying that justification is by faith plus works, but rather that a person who is truly justified by 
faith will have good works in his/her life. If a person claims to be a believer, but has no good works in his/her 
life, then he/she likely does not have genuine faith in Christ (James 2:14, 17, 20, 26). 
 
Paul says the same thing in his writings. The good fruit believers should have in their lives is listed in Galatians 
5:22-23. Immediately after telling us that we are saved by faith, not works (Ephesians 2:8-9), Paul informs us 
that we were created to do good works (Ephesians 2:10). Paul expects just as much of a changed life as James 
does: “Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come” (2 
Corinthians 5:17). James and Paul do not disagree in their teaching regarding salvation. They approach the 
same subject from different perspectives. Paul simply emphasized that justification is by faith alone while 
James put emphasis on the fact that genuine faith in Christ produces good works. 
 
 Recommended Resource: Faith Alone, The Doctrine of Justification: What the Reformers Taught...and Why It 
Still Matters by Thomas Schreiner 
 
Free Bible Study Book Each Month – From Faithlife and Logos Bible Software. 
 
Source: https://www.gotquestions.org/salvation-faith-alone.html  

 
Related Topics: 

 
What is the meaning of Ephesians 2:8–9? 

 
Why is Sola fide important? 

 
How can you believe in salvation by faith alone when the only occurrence of ‘faith alone’ in the Bible (James 

2:24) says that salvation is not by faith alone? 
 

What does it mean that salvation is by grace through faith? 
 

Why is salvation by works the predominantly held viewpoint? 
 

Return to: 
Questions about Salvation 
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