FÉ

(1ª parte)

Fé é a garantia, a plena certeza das coisas que esperamos (Heb.11:1).
Quem negaria tal afirmação, se a Palavra de Deus assim afirma? O problema é
aparente na vida pela falta do seu entendimento, ou pela falta do conhecimento
profundo das Escrituras. Para adquerir uma fé forte, a vida do crente precisa de
tribulações; elas não sòmente refinam como também marcam aqueles que são
realmente crentes no Senhor.
A fé, seguida pelo amor, produz ação; a fé sem ação é morta de acordo com as
palavras de Tiago 2:14-26. No verso vinte seis diz: Porque, assim como o corpo
sem o espírito está morto, assim tambem a fé sem ações é morta. A fé dos herois
e heroinas da fé em Hebreus onze é notada pelas suas ações. A fé de Abraão foi
justificada quando testado por Deus para sacrificar o seu filho, Isaque. Ele creu na
promessa de Deus que dos descendentes de Isaque Deus faria uma nação e creu
tambem que na morte de Isaque Deus o ressuscitaria porque a promessa de Deus
ainda permanecia de acordo com Sua Palavra. A ação de fé aqui é a obediencia
de Abraão ao mandado de Deus, o de sacrificar o seu filho, o seu único filho
(Genesis 22).
Motivado pela fé Moisés, quando adulto, recusou ser chamado filho da filha de
Faraó;motivado ainda pela fé ele preferiu sofrer com o seu povo à desfruir do
prazer duma vida imoral marcada pelo estilo de vida no palácio.
A vida de fé não é fácil na realidade da sua entrega total ao Senhor, e na sua
dependencia completa a Deus em todos os seus setores; isto é, “não mais eu, mas
Cristo”. A fé tem portão estreito e são poucos os que entram por ela e
permanecem nela.
Precisamos de fé para orar, suplicar.Yashua confirma isto em Marcos 11:24: Por
isso vos digo que tudo o que pedirdes crendo que recebereis, receberás. Para
crer que receberemos precisamos de fé; portanto crendo é fé em ação.

Precisamos de fé para perdoar. Yashua disse no verso vinte cinco de Marcos,
enquanto estiverdes orando perdoai, se tiverdes alguma coisa contra alguem. O
perdão é uma ação que mostra obediencia pela fé; fé é o único meio pelo qual
agradamos ao nosso Deus (Heb.11:6). Sem ela é impossível agrada-Lo, porque ela
é necessária para tudo na prática da vida cristã; é por ela que cremos que Deus
existe; é por ela que a vitória vence o mundo; é por ela que amamos; é por ela
que perdoamos, e, é por ela que exercitamos todos os atributos de santidade na
esfera do mandamento, Sedes santos como Eu sou santo, diz o Senhor.
Pela fé podemos atravessar as aguas de um oceano sem nos afundar, porque
cremos na promessa que Ele estará sempre conosco; a fé nos direciona à
esquecer as coisas mundanas, e nos centraliza nas coisas eternas, onde está o
nosso Deus; A fé destroi paredes de obstinação e nos dá um coração humilde
diante de Deus; e ela extingue o poder das trevas com todas suas armas contra
nós.
Fé e o amor andam de mãos dadas; o amor é a fé em ação; ele é a vida da fé, a
vela de ignição; a fé sem o amor é morta; a fé é o motor, o amor a energia que
movimenta a fé à ação.
A fé é nula na amargura, ansiedade, preocupação, infidelidade, imoralidade,
fofocas e em todas as ações que manifestem frutos da carne. A fé é ausente
tambem na dúvida e no espírito do medo, os seus dois inimigos.
A dúvida foi o meio que satanás usou para tentar Eva; a ela ele fez a pergunta: “É
assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim?. . . Então a
serpente disse à mulher: Certamente que não morrereis. Porque Deus sabe que
no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal” (Genesis 3:1,4,5). E é assim que Deus disse? mas não é
assim! Eva encontrou-se entre as duas vozes: não comereis (Deus) e é assim que
Deus disse? (serpente). A bíblia nos adverte que tudo que não é de fé é pecado. A
dúvida põe empecilhos e confude a fé daquele que permite ela o controlar.
“O justo viverá pela fé” e não pelo espírito de medo. Quando dizemos, “Estou
com medo”, anunciamos com quem andamos, quem nos controla. É

recomendável fugir da frase,” estou com medo”.Medo é o espírito contrário a fé;
ou andamos com fé, ou andamos com medo. O apóstolo João, na sua primeira
carta capítulo quatro e verso dezoito nos ensina que no Amor não existe medo,
porque o Amor joga fora o medo; aquele que teme não é aperfeiçoado no Amor.
Ele não tem alcançado a maturidade no amor. Deus é o amor referido aqui, pois
Ele é amor. É importante saber que só podemos vencer o espírito do medo
quando aperfeiçoados no amor- Deus, e isso pela fé. O Apóstolo Paulo deixou
registrado na carta a Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, porem o
espírito de amor,o espírito de poder e moderação ( Itim. 1:7).
Quem teme,não anda com fé e não está sendo aperfeiçoado no Amor!
Reflita nisto!
Eu sou Jacinta para o ministerio Luz da Palavra

