FÉ EM AÇÃO

(2ª. parte)

(Efesios 1)
Pela fé fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo, como nos
diz Paulo na carta aos Efésios:
1. Escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos
2. Predestinados para adoção de filho
3. Salvos pelo sangue do Filho de Deus, pela riqueza da Sua graça
4. Fomos revelados o mistério da Sua vontade na plenitude dos tempos
5. Feitos herança para o louvor da Sua glória
6. Selados com o Espírito Santo da promessa
7. Posicionados à direita de Deus com Yahshua
Para tornarmo-nos santos como Ele é, é necessario uma moldação da alma, isto é,
na vontade, no intelecto e na emoção, pois o ser humano foi formado em
iniquidade (sins ancestrais) e concebido em pecado (Salmos 51:5). Para a
regeneração da alma (vontade, intelecto e emoção) é necessário o Espírito nos
moldar, nos quebrantar. A fé nos leva a submissão, na compreensão e na
convicção do Espírito Santo. Quando a pessoa é adotada numa família, ela passa
pela limpeza geral -o banho, roupa nova,novos costumes, etc. Quando adotados,
fomos lavados com o sangue de Yahshua e fomos selados com o Seu Espírito(vestes brancas, limpas, que é a justiça dos santos,pela santificação do Espírito
Santo, o qual habita em nós).
Na posição de filhos, precisamos entender pela fé que o filho é corrigido,
disciplinado com o fim de torna-lo como o seu Pai celestial– “santo em toda a sua
maneira de viver”. A vida de fé não é fácil, ela não é simples; é por ela que
tomamos a“cruz e seguimos” a Yahshua. Porém não é só tomar a cruz e seguir,
mas é também negar-se primeiramente. Yahshua não prometeu só jardins de
flores no caminho, mas Ele prometeu espinhos –aflições. Aí é onde precisamos
exercitar a fé com animo, perseverança sem vacilar, como nos adverte o autor da
carta aos Hebreus: O justo viverá da fe; e se ele recuar, a minha alma não terá
prazer nele (Heb.10:38); e nas palavras de Yahshua, “no mundo tereis aflição,
tendes bom animo, Eu vencí o mundo”. Pela fé cremos e somos estabelecidos nas

promessas da Sua Palavra, Porque Eu vencí o mundo, também vencerás pela
perseverança, pelo animo que vem da fé. Na carta de Paulo aos Romanos capítulo
oito verso dezessete diz: Se somos seus filhos, também somos herdeiros ;
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,se é que também participamos no
Seu sofrimento; quando com Ele sofremos, também com Ele participaremos da
Sua glória. queremos Sua glória, mas rejeitamos o processo pelo qual chegaremos
lá. Yahshua disse que felizes seremos quando formos injuriados e perseguidos por
causa da fé nEle, porque grande é o nosso galardão nos céus (Mat.5:11-12).
A palavra fé, mesmo que tão pequena, abrange todas as áreas da vida espiritual:
Sem ela não podemos agradar a Deus; sem ela não cremos que Ele existe; sem ela
não podemos orar; sem ela não podemos crescer espiritualmente sem ela não
podemos perdoar; sem ela não podemos amar; sem ela não podemos viver a vida
espiritual.
Você encontra-se magoado, ferido? Perdoe e sua ferida será curada; Yahshua nos
orientou à perdoar para sermos perdoados (Mat.6:14-15); (Marcos 11:25); e
amar os inimigos, para obtermos a perfeição de Deus ( Mat.6:44-48).
Encontra-se você desempregado, faltando o básico para viver? focalize o seu
olhar nas aves do céu; note os lírios do campo, que nem mesmo Salomão se
vestiu como eles; e deles Deus cuida, como não cuidará de nós (Mat.6:26-29)? A
fé não reside na ansiedade, nem na preocupação; buscar o reino de Deus e sua
justiça, para que todas as nossas necessidades sejam supridas, é o que Deus
deseja de nós (Mat.6:33). A fé remove montanhas: elas são montanhas físicas –
enfermidades, ou emocionais. O segrêdo em remove-las está na fé sem a dúvida,
no crer que reberemos antes de receber (Marcos 11:23).
Em retrospecto conte as suas bênçãos; na perspectiva creia na provisão de Deus
para o amanhã; vestido com a armadura de Deus seja fortalecido na força do seu
poder, erguendo sobretudo o escudo da fé( arma de proteção e defesa) com o
qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno (Efésios 6:16). A fé
não sòmente protege-nos dos ataques do inimigo ela tambem apaga e elimina
os seus ataques. É na submissão a Deus que nos encontramos protegidos pelo

escudo da fé. Tiago nos diz, “Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de
vós.
O amor é o cartão de identidade da fé; através dele mostramos que somos
escolhidos por Deus, somos adotados na famiília de Deus- filhos regenerados de
Deus; e somos selados pelo Espírito de Deus, garantindo-nos a nossa salvação. A
fé é expressa pela ação e esta pelo amor; Na carta de Tiago 2:14,17 lemos: Meus
irmãos, que aproveita se alguem disser que tem fé e nao tiver ações?...a fé sem
ações é morta em si mesma; bem vês que a fé coopera com as ações e pelas
ações a fé é aperfeiçoada (v.22).
Fé é o fundamento, a coluna, a vitória segura, e proteção da vida cristã; ela
existe no não tendo mas crendo que terá.
Reflita nisto!
Eu sou jacinta, para o ministério Luz da Palavra

