FE
(Hebreus 11, 12)

(5ª. Parte)

Fé é a garantia, a prova, e a convicção.
A garantia das coisas esperadas; a prova das coisas invisiveis; e a convicção da sua
existencia.
A fé da-nos entendimento que o mundo foi criado pela Palavra de Deus e não
pelas coisas visíveis; a fé nos justifica e na obediencia a Deus agimos para a Sua
glória.Perfeita fé agrada a Deus e Ele age a favor daqueles que vivem por ela; a fé
é o instrumento necessário para o homem crer na existencia de Deus e no
aproximar-se a Ele.
A fé causa a pessoa crer o invisível e traz salvação a todos que creem. A fé guianos no obedecer aos comandos de Deus e fixa nossos olhos na esperança com a
expectativa da nossa redenção; a fé fixa o coração no mundo espiritual com o
relance do mundo eterno, de onde somos e iremos. A fé faze-nos ansiar por nosso
lar celestial na lembrança que somos estrangeiros aqui na terra.
A fé genuina passa por seus testes crendo ter recebido as promessas dAquele que
é fiel para cumprir aquilo que tem prometido e pela fé raciocinamos a ability e
fidelidade de Deus e cremos nas Suas promessas.
Pela fé somos motivados a concentrar nos tesouros celestiais e não nos tesouros
terrestres; Pela fé somos motivados a escolher o caminho do sofrimento, do
abuso e da vergonha ao invés das riquezas do mundo e sua fama; fé nos
encouraja a deixar atrás o Egito com seus tesouros, em busca da recompensa
celestial.
Fé é o barco no qual podemos atravessar as aguas de um oceano sem
preocupações, crendo na realidade da presença de Deus conosco; fé destroi
qualquer parede de teimosia e nos dar um coração humilde diante de Deus; fé
nos encouraja a cumprir tudo que nos vem a cumprir sem medo do futuro e fé
destroi o poder das trevas que luta contra nós.

Pela fé perseveramos nas tribulações , porque por ela vemos além das
circunstancias, no alcance da recompensa celestial que nos foi prometida.
Os heróis da fé, mesmo que não tendo recebido o cumprimento das coisas que
lhes foram prometidas, creram nos seus cumprimentos no Seu tempo
determinado, porque eles também criam ter Deus em mente aqueles que
partecipariam da fé com eles futuramente.
Essas são as testemunhas que nos cercam deixando o exemplo da fé inabalável.
Por isso é necessário que deixemos de lado tudo aquilo que nos impede correr a
carreira que nos leva ao céu e fixemos os olhos no SenhorYahshua , o autor e
consumador da nossa fé, e corramos confiadamente e com paciencia a carreira
que nos foi proposta na esperança do cumprimento das Suas promessas.
Na nossa reneração existe a redenção; na nossa santificação existe a moldagem
na imagem do filho de Deus- Yahshua; na nossa glorificação existe o cumprimento
da promessa de Deus, a nossa salvação. Concentre-se e segure-se nas promessas
de Deus nesses dias difíceis, porque o mundo não é nada mais do que um trilho
pelo qual temos que atravessar; ele é o deserto que estamos atravessando em
caminho a Canãa.
Reflita nisto,
Eu sou jacinta para o ministério Luz da Palavra

