A FÉ CONSTANTE
A fé levanta o crente das cinzas
e o posiciona com Cristo na esfera celestial
E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo
YAHSHUA (Efésios 2:6).
A fé permanece firme em todas as circunstancias; ela nunca falha nas suas promessas, mesmo
que alguém pense tardia, porém no espaço do tempo – no tempo certo, fé atua e vence o
mundo.. . . E bem sabeis, com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma, que nem uma só
palavra falhou de todas as palavras que falou o Senhor Deus de vós (Josué 23:14). A fé sustenta
cada crente nos seus problemas com paz, gozo e confiança na sua substancia e poder. A fé vai
adiante do crente iluminando o caminho trevoso para que ele possa enxergar aquilo que não é
visível; com asas como as da águia, fé leva o crente ao lugar do esconderijo do Altíssimo à
presença de Deus. Lá então ele é coberto com Suas penas e sob as Suas asas ele é confiante e
encontra refúgio; a Sua verdade é um escudo e um broquel (Salmo 91:4). E assim a fé segura o
crente até a tempestade ter passado.
No terremoto da montanha; na agitação do mar, a fé diz, EU SOU, não temais! Ela conforta e
afirma com as palavras, Estarei convosco sempre; e não vos disse se crerdes vereis a glória de
Deus ( João 11:40)? A fé plantada no coração humano produz fruto do Espírito Santo; a fé é
compartilhada com qualquer que a deseja. Fé levanta e segura o crente na sua posição em
Cristo; é a fé que estabelece o crente em justiça através da santificação. Fé reconstrói o crente
com pedras preciosas, preparando-o para o encontro com o noivo, YAHSHUA. “Regozijemo-nos
e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as Bodas do Cordeiro e já a sua noiva se
aprontou; foi-lhe dada que lhe vestisse de linho fino, puro e resplandecente; porque o linho
fino são as justiças dos santos” (Apocalipse 19: 7,8).
A fé é a sombra, a agua, a brisa no deserto refrescando a alma; fé é o maná caindo do céu
satisfazendo todo aquele que tem fome e sede da justiça; fé confere vida, entendimento,
conhecimento, discernimento espiritual e sabedoria que vem do maná caído do céu. Fé abre o
céu e recebe o crente que perseverou na medida da fé que a ele foi conferido. Fé não é só uma
palavra; ela é a vida em cada ar que respiramos nos levando ao nosso lar prometido.
O mundo pararia se não fosse a fé; a porta do céu estaria fechada se não fosse por causa da fé;
o amor não seria conhecido se não fosse por causa da fé. Se não fosse por causa da fé a
desesperança tomaria controle completo da mente e o homem viveria a vida de tormento pelo
medo e ansiedade, como é existente na vida de muitos que não tem recebido o presente da fé.
Fé é o amor plantado no coração de todo aquele que crer. Deus é amor, e aquele que habita e
continua no amor, habita e continua em Deus, e Deus habita e continua nele (I João 4:16). Fé é
a energia espiritual da esperança, amor e do gozo; pela morte de YAHSHUA, temos vida; pela
sua ressurreição temos esperança, paz e gozo no Senhor. É pela fé que continuamos na nossa
jornada ao céu, crendo na promessa da nossa salvação. “Combatei o bom combate da fé”; o

único combate que vale a pena combater. Fé é o único combate com recompensa espiritual no
céu.
REFLITA NISTO!

