COMBATEI O BOM COMBATE DA FÉ
TOMAI POSSE DA VIDA ETERNA
(I Timóteo 6: 12; II Timóteo 4:7; Efésios 6: 10-18)
Combatei o bom combate da fé para preserva-la, porque é por ela que teremos a vida eterna.
Combatei o bom combate sem olhar para trás, porque o que olha para trás não é digno do
reino de Deus. Combatei o bom combate da fé sempre olhando para o autor da fé, YAHSHUA,
Quem nos deixou o exemplo de fé através dos seus sofrimentos, suportando todo tipo de
contradições dos homens para que nós não enfraquecéssemos e perdéssemos o ânimo. Por
isso tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas
para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado
(Heb. 12: 2,3,12,13).
A mente, o campo da batalha espiritual, deve sempre encontrar-se renovada e protegida com o
escudo da fé a fim de apagar todos os dardos inflamados do inimigo. “Não vos conformeis com
este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:2). Não é no
conformar, mas no transformar e no renovar da mente que combatemos o bom combate da fé.
Neste campo da batalha espiritual, o crente necessita usar a armadura de Deus para lutar
contra os poderes das trevas e está firme para resistir as ciladas do diabo. Na carreira que nos
está proposta, fé é a água que hidrata, restaura e fortalece a alma no bom combate da fé na
calma e paz na alma, aceitando sofrimentos e dificuldades e fielmente cumprindo o trabalho
para o qual fomos chamados. Entrando no campo da batalha vestidos com fé, podemos
derrotar Satanás e suas tragédias, porque fé é a substancia que alimenta a alma e a “Vitória
que vence o mundo”. Para combatermos o bom combate da fé que Paulo mencionou,
precisamos considera-la em cada experiência; seja ela pelas nossas ações ou por palavras;
crendo que Deus é soberano em tudo e em todos, crendo também que Ele é recompensador
daqueles que combatem o bom combate da fé.
Nossa luta não é contra a carne e o sangue (Efésios 6:12). Quando lutamos o combate espiritual
na esfera carnal, no esforço e suficiência própria, sofremos frustração porque nossa suficiência
deve vir de Deus, e do poder da Sua armadura. Perdemos cada vez por não usarmos a
armadura de Deus. Combatei o bom combate vestidos com a armadura de Deus é a ordem para
todo crente, para que ele reconheça os enganos e estratégias do inimigo vindo contra ele e
firmar-se seguro no lugar, nunca perdendo a força mesmo em perseguição, nunca perdendo a
fé mesmo nas suas experiências difíceis. Quando colhemos sentimentos amargurados, quando
nos preocupamos, quando perdemos a esperança e duvidamos as promessas do Senhor,
estamos nos aliando com os inimigos de Deus e despidos da Sua armadura. A fé é o escudo que
protege a alma contra os espíritos contrários ao seu espirito. Ela é a parte da armadura de
Deus que apaga todos os dardos inflamados do maligno.
Como estrangeiros, de passagem ao nosso lar celestial, não devemos perder os focos de quem
somos e para onde vamos, mas devemos sempre combater o bom combate da fé desligandonos do apego ao Egito e das coisas que ele nos oferece, cingindo-nos com a verdade, redimindo

o tempo, como se ele fosse urgente e curto, cumprindo o chamado do Senhor, sempre olhando
para YAHSHUA, o autor e consumador da nossa fé. A confiança estabiliza a nossa fé e nos
segura firmes na carreira que nos está proposta e no fim da jornada podemos dizer, terminei e
completei a corrida segurando-me na fé da minha salvação e na promessa de um galardão que
agora me espera!
REFLITA NISTO!

