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A Fé Cristã é Fácil? 
Rev. Steven Key 

 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 
 

 
 

Alguns têm dito... 

 
“Muitas pessoas têm considerado a fé cristã como algo fácil. 
Elas pensam assim porque nunca a experimentaram”. 

Martinho Lutero  

 
“Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, 
esse pratico... Miserável homem que eu sou! quem me livrará 
do corpo desta morte?” 

Apóstolo Paulo  
 
“Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e 
espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os 
que entram por ela”. 

Jesus  

 

 

Somos tentados a dizer: Sim!  

Todo mundo quer uma religião fácil, uma religião que lhe diga que 
ele é basicamente bom; uma religião que lhe diga que Deus ama todo 
mundo e, portanto, ignora tudo que um indivíduo faça de errado. Todo 
mundo quer uma religião que dê formas para o homem e sua sociedade 
melhorar, e tornar a vida mais fácil e prazerosa. 

Quase ninguém rejeitaria esse tipo de religião. Mas isso não é 
Cristianismo! 

Não é fácil ser um cristão. Fazer isso parecer fácil, ou mudar o 
Cristianismo de forma a torná-lo fácil, é engano. O Cristianismo 
reconhece apropriadamente a grandeza de Deus e a pecaminosidade do 
homem. Não é nada fácil conseguir uma harmonia entre o Deus santo e 
o pecador. Contudo, as coisas que são impossíveis aos homens, são 
possíveis a Deus (Lucas 18:27). 

 

                                                 
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em Outubro/2006. 
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O QUE É UM CRISTÃO?  

1. Um cristão crê no Deus que se revela na Bíblia. 

 

A Bíblia é a Palavra de Deus e, portanto, autoritativa para tudo da vida. 

“Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura 
é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi 
produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de 
Deus falaram movidos pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:20,21).  

“Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, 
para repreender, para corrigir, para instruir em justiça” (2 
Timóteo 3:16).  

 

O Deus triúno é o Criador.  

“Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam 
principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele” 
(Colossenses 1:16).  

 

Deus é santo e odeia todo o pecado.  

“Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e 
injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça” 
(Romanos 1:18). 

 

Deus vê e conhece todas as coisas.  

“E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes todas as 
coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos 
de prestar contas” (Hebreus 4:13).  

 
2. Um cristão vê a si mesmo como um pecador.  

 
O pecado é o resultado da desobediência do homem a Deus.  

“Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a 
todos os homens, porquanto todos pecaram” (Romanos 5:12).  

 

A lei de Deus para nós é que o amemos.  

“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua 
alma, e de todo o teu entendimento” (Mateus 22:37).  
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Deus nos julga à luz da sua santa lei. 

“Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos; não há 
quem faça o bem, não há sequer um” (Salmo 53:3).  

 

3. Um cristão é alguém que está diante de Deus em Cristo.  

 

A auto-justificação não é o caminho para a salvação.  

“Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças 
como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e 
as nossas iniqüidades, como o vento, nos arrebatam” (Isaías 64:6).  

 

Cristo morreu na cruz para pagar pelos pecados do seu povo. 

“Ela dará à luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque ele 
salvará o seu povo dos seus pecados” (Mateus 1:21).  

 

Somente Cristo garante a aceitação do cristão por Deus. 

“E seja achado nele, não tendo como minha justiça a 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). 

 

4. Um cristão deseja obedecer a vontade de Deus, como revelada por 
Deus em sua Palavra. 

 
Um cristão luta contra o pecado pessoal. 

“Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais; a prostituição, a 
impureza, a paixão, a vil concupiscência, e a avareza, que é 
idolatria” (Colossenses 3:5). 

 
Um cristão encontra sua liberdade em obedecer a Deus. 

“Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o 
vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna” (Romanos 
6:22).  

 

Um cristão confessa que sua esperança de salvação está somente em 
Jesus Cristo. 

“Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em 
teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será 
salvo” (Romanos 10:9). 
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Um cristão adora a Deus e desfruta de comunhão com seu povo. 

“Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos 
ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é 
costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais 
quanto vedes que o Dia se aproxima” (Hebreus 10:24,25).  

 

VOCÊ É UM CRISTÃO?  

Se sim, regozije-se em Deus ter te concedido confessar a fé cristã.  

Talvez você creia que é um cristão, mas sente-se confuso com o 
ensino e a vida cristã, e queira um maior entendimento da verdade ou 
mais direção em sua vida. 

Talvez você não seja um cristão, mas esteja interessado em 
conhecer mais sobre a fé cristã e a necessidade que todos temos da 
salvação em Jesus Cristo. 

SE VOCÊ ESTÁ INTERESSADO EM SEU BEM-ESTAR ESPIRITUAL, 
ESTAMOS DISPOSTOS A LHE AJUDAR NO QUE PUDERMOS. ENVIE 
PERGUNTAS POR E-MAIL OU PARA O NOSSO ENDEREÇO POSTAL. 

 
 

Fonte: http://www.prca.org/pamphlets/pamphlet_20.html 
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