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Permita-se ser impactado por Deus
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Nossa fé descansa em 
Suas obras!

Fé transformadora
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Introdução

3. A fé contempla a face de Deus!

(Deus fez o que era apropriado)

A luta diária para viver a fé e o peso das 

obras como meio e não como 

consequência!



Texto base
"Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. 

Porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de 

seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, 

esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se 

desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos."

Hebreus 4.9-10

NVT (Nova Versão Transformadora)



1. Não podemos pagar o preço

"Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as 

ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem 

criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se 

apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação; 

eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um 

sistema melhor. Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo se tornou o 

Sumo Sacerdote de todos os benefícios agora presentes.
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1. Não podemos pagar o preço

Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que 

não foi feito por mãos humanas nem faz parte deste mundo criado. 

Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e 

bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e 

garantiu redenção eterna.

Hebreus 9.9-12
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2. Descanso em lugares errados

2.1 Descanso institucional 

• doutrinas e estatutos

• participação em atividades eclesiásticas
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2.2 Descanso moral

“Você nunca achará repouso se apenas estiver em busca 

de obras virtuosas” (p. 73)
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Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus 

caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente; como 

seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado; quando 

mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das 

árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento.

Isaías 64.5-6

Não é que os nossos atos de justiça sejam desnecessários, eles são ineficazes para a 
justificação ou salvação!



3. Cristo consumou a obra

"Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: “Pai, 
chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe 

deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada 
um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único 

Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te 
glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar.“ 

João 17.1-4 Oração de Jesus
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3. Cristo consumou a obra
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Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as 
Escrituras, disse: “Estou com sede”. Havia ali uma vasilha com vinagre, 

de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta 
de um caniço de hissopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de 

prová-la, Jesus disse: “Está consumado”. Então, inclinou a cabeça e 
entregou o espírito.“

João 19.28-30



Conclusão
A necessidade do descanso integral!
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“Quando descanso inte iramente em Jesus Cr isto e em 

sua obra consumada, minha fé dá um sal to e me al iv ia 

do esforço desesperado de tentar a lcançar isso por mim 

mesmo. Então,  repouso perfe i ta e seguramente na obra 

do f i lho de Deus”.  (p.  76)
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