FÉ ENXERGA O INVISÍVEL
(Marcos 8: 15-21; Mateus 15:32-33; Lucas 19:42-43)
Por que temeis de tal maneira? Por que vos falta fé (marcos 4:40)? A experiência diária da vida
do crente deve iluminar a bondade de Deus em todas as circunstancias. Como faltou Israel a fé
para enxergar além das experiências difíceis no deserto, também falta-nos a fé que abre os
olhos espirituais para enxergarmos as bênçãos em caminho a Terra Prometida. Em frente a nós
a Terra Prometida nos espera, mas o que vemos é só problemas, mudando o curso da nossa
vida, sem entendermos a razão. Por isso sofremos miopia espiritual sem podermos enxergar
com os olhos da fé o brilho do sol nos mostrando o caminho à Canãa.
A cegueira espiritual não nos permite enxergar YAHSHUA vindo ao nosso encontro no meio da
tempestade, como aconteceu aos apóstolos na quarta vigília da noite (entre três às seis da
manhã) quando YAHSHUA veio a sua direção andando sobre a agua com o fim de salva-los. Eles
não O reconheceram porque também falharam na consideração e no entendimento da
multiplicação dos pães, por causa da dureza do coração (Marcos 6:49-52). A semente da fé não
tinha ainda penetrado nos seus corações para fazer qualquer diferença na atitude e na visão
espiritual. Eles permaneceram descrentes mesmo na evidencia da ressurreição de YAHSHUA e
pensaram ser Ele um fantasma. YAHSHUA os confrontou com a pergunta, Porque estais
perturbados e por que dúvidas chegam ao vosso coração (Lucas 24:38)? Tomé, por sua vez,
descreditou a ressurreição com as palavras, Se eu não vir o sinal dos cravos em Suas mãos e não
meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no Seu lado, de maneira nenhuma
o crerei. Em outras palavras, Acredito quando eu ver. YAHSHUA então depois de oito dias,
quando outra vez apareceu aos discípulos, numa experiência pessoal com Tomé, Ele disse, Põe
aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; chega a tua mão e mete-a no meu lado; e não sejas
incrédulo, mas crente; porque Me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e
creram (João 20: 25-29).
Nos primeiros três meses da jornada de Israel pelo deserto, Deus disse a Moisés, Tendes visto o
que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a Mim (Êxodos
19:4). Tivessem eles incluído fé nesta experiência, a sua jornada no deserto teria sido mais
tolerável, porque as bênçãos sempre seguem a obediência. Agora, pois, se diligentemente
ouvirdes a Minha voz, e guardardes o Meu concerto, então sereis a Minha propriedade peculiar
dentre todos os povos (vs.5).
Noé, como um herói da fé é um exemplo da fé que enxerga o invisível, quando ele, em
obediência a Deus construiu a arca para a salvação da sua família. Pela fé Noé avisado
divinamente das coisas que ainda se não viam, obedeceu e diligentemente construiu e
preparou uma arca para a salvação da sua própria família (Hebreus 11:7). Todos os heróis da fé
morreram sem receberem as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, abraçaram-nas
confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra (Hebreus 11: 13, 39). Estes heróis e
heroínas da fé, mesmo que aprovados por Deus, não alcançaram a promessa antes da sua
morte, mas viveram uma vida sustentada pela fé. E assim é que fé é vendo e crendo no
invisível. “O justo viverá pela fé”; fé na doença, fé na perseguição, fé no sofrimento; fé na

fome; fé que o profeta Habacuque expressou: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto
na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas da
malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas; todavia eu me alegrarei no Senhor,
exultarei no Deus da minha salvação ( 3:17-18) e na fé de Jó, Ainda que Ele me mate, NELE
esperarei. A fé é o sustento, o mantimento do justo.
A fé vem pelo ouvir, o ouvir da Palavra de Deus (Romanos 10:17). YAHSHUA comparou a pessoa
que ouve e aplica fé nas palavras ouvidas, a uma pessoa sensata que construiu sua casa na
rocha. Sua casa permaneceu firme mesmo no poder da tempestade porque ela fora construída
na fé sólida. As palavras que ouvimos não tem nenhum efeito em nós, se não a ouvirmos com
fé. YAHSHUA disse, Cuidado no que estás ouvindo; a medida na qual deres atenção será a
medida que voltará a ti e mais será dada àquele que ouve, porque aquele que tem, mais será
lhe dado, e daquele que não tiver, mesmo o que tem, dele será tirado (Marcos 4:24). A medida
de fé que pomos nos ensinamentos da Palavra de Deus, será a medida do entendimento e
discernimento que adquirimos da Sua Palavra. Quando a Palavra de Deus é ouvida sem fé, ela é
como a semente plantada no caminho; a mensagem foi ouvida, mas não atingiu o coração; ela
é também comparada com a semente que caiu no lugar pedregoso onde não foi recebida com
fé pela dureza do coração e por isto ela foi queimada pelo sol. A semente que caiu nos espinhos
foi atacada pelas preocupações da vida; onde há preocupação, não há fé, ela foi sufocada sem a
chance de madurecer o fruto.
Deus nos diz, Inclinai os vossos ouvidos e vindes a mim; ouvi e vossa alma viverá (Isaias 55:3).
Não sabeis, não tendes ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se
cansa nem se fatiga? Não há pesquisa do Seu entendimento (Isaias 40:28).
Para adquirirmos entendimento e discernimento da Palavra, ela precisa ser recebida no coração
com fé. À medida de fé que for aplicada nas palavras, será a medida de entendimento e
discernimento de retorno; mais fé que aplicarmos, mais entendimento que receberemos.
FALA SENHOR, PORQUE O TEU SERVO OUVE!

