
VIVENDO PELA FÉ

Texto Hb 11.6

INTRODUÇÃO

A  Bíblia  nos  aponta  apenas
dois  caminhos  para  se  viver,
desta  forma,  devemos  prestar
muita  atenção  nesse  axioma,
pois   trata-se  de  uma
experiência única, individual e
intransferível.  Existem  outras
experiências   relevantes  que
podem  repetir-se  ,como  as
emoções , os relacionamentos,
entre  outros,   mas  o  ato  de
viver,  segundo  a  Bíblia,  é
empiricamente  único  e
contínuo. 

A primeira forma de viver ,que
inclusive,  é  a mais comum e
mais  fácil  de  encontrar,  é
quando   a  vida  se  baseia
naquilo  que  nossos  olhos
alcançam.  É  de   um  certo
modo  uma  forma  aristotélica
de  ver  a  vida   a  partir  da
observação  e  da  sensibilidade
dos sentidos natos tato, olfato,
audição, visão e paladar.

A segunda maneira e mais rara 
é viver pela fé,  SOLA FIDE, 
em que baseamos o nosso vi-
ver  definitivamente a partir 
daquilo que não vemos. Esta é 
a forma que agrada a Deus!!!

Nós  nunca  vimos  a  Trindade
Santa,  nem  o  céu,  nem  o
inferno,  nem Satanás,  nem as
personagens  bíblicas.
Entretanto  estamos
convencidos de suas ações e de
suas  existências  pela  fé.  Nós
fundamentamos  a  nossa  vida
aqui  na  terra  e  nosso  destino
eterno  em  coisas  e  situações

invisíveis.  É  muito  estranho
para  um  mundo  cientificista
caído,  que  nos  vêem  como
fanáticos   religiosos  e
ignorantes.  Mas  isso  a  Bíblia
chama de viver pela fé. 

Sem dúvidas o capítulo 11 de
Hebreus  nos  traz   valiosas
lições  sobre  a  vida  pela  fé  ,
poderemos  perceber  também,
que desde os tempos de Adão
Deus tem honrado a fé e não as
obras.

Como nós sabemos esta  carta
foi  escrita  para  exortar  os
cristãos,  sobretudo  os  judeus,
que  estavam  espalhados  pelo
mundo  civilizado  da  época
e ,sofrendo perseguições tanto
da  religião  judaica  como  dos
romanos, por causa de Jesus e
da  Nova  Aliança,  isto
significava viver pela fé.

Exposição

v.1  –  Fé  bíblica  é  certeza  e
crença  convicta  ,jamais  uma
esperança  com  possibilidade
talvez, isso é dúvida.  Portanto
viver  pela  fé  é  viver  com
certeza nas promessas de Deus.
A  confusão  ocorre  quando
queremos  projetar  os  nossos
anseios  para  dentro  das
promessas  de  Deus,   gerando
uma metamorfose híbrida entre
o  nosso  querer  e  o  querer  de
Deus.  O  pensamento  positivo
passa  a  ser  um  ídolo.  Como
algumas  igrejas  midiáticas
fazem,  elas   vão  além  do
antropocentrismo e mergulham
no  pistoscentrismo. Onde  a
razão do culto passa  a ser  a fé
na  fé,  que  errôneamente
chamam  de  fé,  Lázaro   e  o

gadareno,  que  fé  tinham?
Precisamos refletir em Jo 15.7

“ Se permanecerem em
mim  e  as  minhas  Palavras
permanecerem em vós pedirão
o  que  quiserem  e  vos  será
feito”.

 Estar  nEle   é  ser
submisso  a  sua  vontade
conforme 1a Jo 5.14.  “E esta é
a  confiança  que  temos  para
com  ele:  que,  se  pedirmos
alguma  coisa  segundo  a  sua
vontade,  ele  nos  ouve.  E,  se
sabemos  que  ele  nos  ouve
quanto  ao  que  lhe  pedimos,
estamos certos de que obtemos
os  pedidos  que  lhe  temos
feito.”  Portanto  o
compromisso de Deus está em
cumprir a sua Palavra e não em
satisfazer os nossos desejos. Se
Paulo  não  tivesse  entendido
isso,  seu  ministério  seria  um
fracasso  e  ele  um  apóstolo
frustrado, quando  ele ouviu do
próprio  Jesus  que  Este  lhe
mostraria  o  quanto  importava
sofrer pelo seu Nome,  pela fé
foi   chicoteado,  preso,
naufrágo,passou  fome,  foi
apedrejado , quando rogou que
retirasse  o  espinho  na  carne
ouviu  “a  minha  Graça  te
basta!” Pela fé foi decapitado.
Como  ele  suportou?  Pela  sua
certeza  nas  promessas  de
Cristo. 

“  Quanto  a  mim,  estou
sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida  é
chegado.  Combati  o  bom
combate,  completei  a  carreira,
guardei a fé. Já agora a coroa
da justiça me está guardada, a
qual  o  Senhor,  reto  juiz,  me
dará  naquele  Dia;  e  não
somente a mim, mas também a
todos  quantos  amam  a  sua
vinda.” (2a Tm 4.6-8).



v.2  A  fé  bíblica  gera  bom
testemunho, numa relação de
causa  e  efeito  ,  o  bom
testemunho é o efeito e a fé  a
causa. Esses antigos citados no
versículo,  são todos os  santos
homens e mulheres da Anti-ga
Aliança  que  aguardavam  o
cumprimento da promessa, eles
tinham  certeza  como  por
exemplo  Noé,  que  construiu
uma  arca  sem  nunca  ter
chovido sobre a face da terra ou
como  José  que  tinha  certeza
que o seu povo iria para a terra
prometida  e  pediu  que
levassem  seus  ossos  e  os
enterrassem  lá  na  terra  que
mana  leite  e  mel,  pois  Deus
prometera.

v.3 A fé  bíblica esclarece as
nossas  mentes,  sem  dúvidas
essa  é  uma  das  maiores
inquietações  da  humanidade,
saber  o  início  de  tudo,  como
tudo  passou  a  existir.  Essa
limitação  da  filosofia  (Tales  de
Mileto que defendia a ideia da
água ou  Anaximandro  com o
Apeiron  ou  Anaximenes  que
dizia ser o ar, a origem de tudo)
já a   ciência moderna  diz que
foi  uma   explosão  cósmica
(bigbang)  que  deu  origem  a
tudo  ,  são  apenas  teorias,  a
ciência  gasta  bilhões  no
ascelerador  de  partículas  para
tentar  explicar  como  surgiu  o
universo,  eles  querem  criar  a
partícula de Deus, mas não vai
esgotar  a  dúvida,  pois  o
princípio  de  tudo  continuará
sem  resposta.  Ao  invés  de
crerem  no  Soberano  Senhor,
Ele  é  a  origem  de  tudo,  mas
para eles a fé é algo irracional e
humilhante,  pois  tudo  se
resumiria a aceitar o que Deus
fez  conforme  a  sua  Palavra.

Deus disse   FIAT LUX, HAJA
LUZ, IHY `OR, porque essa luz
não  pode  ser  a  explosão  que
querem reproduzir? Ciência e fé
caminhando  juntas.  .Essa
insatisfação  com  a  Palavra  é
uma das marcas  da queda de
Adão e  Eva,  eles  não querem
ser criação apenas querem ser
criador  conforme  foi  sugerido
por  satanás  no  jardim.  Uma
pergunta  que  não  quer  calar,
porque  jovens  cristãos  quando
adentram  nas  universidades
trocam  a  fé  por  teorias
hipotéticas,  sustentar  uma
teoria  é  também  viver  pela  fé
numa  idéia  sem  confirmação,
estão crendo no que não veem
numa  mera  especulação.  É
triste  perceber  que  entre  a  fé
em Deus e a hipótese humana
muitos  optam  pela  hipótese
humana.  Mas  essa
incredulidade  terá  seu
pagamento, o salário do pecado
é a morte.

8-22 ABRAÃO: Um modelo de
Fé bíblica em prática.   

Deus tem a primazia:A fé bíblica
está em nós quando  ouvimos a
voz de Deus e a obedecemos  ,
mesmo  que  isso  implique  em
rupturas  culturais  e  familiares,
como ocorreu com a Abraão. 

Vive  dia  a  dia  com  Deus:As
vezes pode implicar  em viver a
cada dia,  de tenda em tenda ,
sem saber para onde está indo.
Nós  somos  uma  geração  que
fazemos planos e agendas para
nossa  vida. Porém  as  vezes
Deus  nos  surpreende  no
percurso da caminhada. 

Não perde o céu de vista:Porém
devemos  sempre  aguardar  a
cidade da promessa, é isto que
nos  põe  de  pé,  a  ardente
expectativa  da  cidade  santa.
Aqui  somos peregrinos,  mas o
nosso destino  final  é  a  cidade
em  que  Deus  é  o  Arquiteto  e
Construtor (Hb 11.33-40).

Não duvida do poder de Deus:
Viver  pela fé  é saber  que não
há empeçilho para Deus  agir,
que necessitamos dos milagres
providenciais do Senhor a cada
dia,  viver  pela fé   é  viver  em
dependência  de  Deus  a  ponto
de entregarmos tudo que temos
e somos ao Senhor quando Ele
pedir (Gn 12 e 22). É entender
que Deus zela pela sua Palavra.

CONCLUSÃO

1- Viver pela fé agrada a Deus
2-Viver  pela  fé  é  certeza  na
Palavra de Deus
3- Viver pela fé frutifica um bom
testemunho
4-  Viver  pela  fé  extirpa  as
dúvidas
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