Passos de fé
“Que diz a Escritura? ‘Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi creditado como justiça’”. (Romanos 4:3)

A busca pela estabilidade

Viver de forma segura é uma aspiração humana. Durante muitos anos em nosso país experimentamos uma febre de concursos públicos. Esse período fez surgir no coração de muitos
o desejo de estabilidade profissional por meio de cargos públicos. Esse sentimento também
pode ser observado quando um casal de noivos ou namorados adia o casamento por entenderem que precisam de uma casa própria para esse projeto ou mesmo quando duas pessoas
esperam um melhor momento financeiro para ter filhos. O desafio desse estudo é ver a importância de buscar atitudes ousadas e que desafiam a nossa fé por meio da vida de Abraão.

Um chamado no conforto - Gênesis 12.1-4

Quando lemos a história de Abraão não podemos esquecer de que ele foi chamado por Deus
em idade madura, aos 75 anos. Não era mais um menino. Ele teve uma vida anterior, cresceu
no lugar onde nasceu, aprendeu a adorar outros deuses, desenvolveu a sua profissão, adquiriu bens e vivia uma vida tranquila ao lado da sua esposa Sarai, talvez pensando em uma
aposentadoria. Um dia, no entanto, Deus se revelou a ele e o chamou para o desconhecido: ir
para uma terra que Ele ainda mostraria, havia planos maiores para a vida dele. Porém, Abrão
deveria largar tudo, deixar os seus parentes e o meio onde vivia. Foi necessário coragem.

A promessa dos descendentes - Gênesis 12.2-3

A terra não era o fim da promessa, mas apenas o sinal do verdadeiro cumprimento: ele e a sua
esposa teriam uma numerosa descendência. Tendemos a nos impressionar com a promessa
da terra porque somos materialistas e olhamos para os bens e para a estrutura mais do que
para as pessoas. Essa tendência foi denunciada por Jesus quando ensinou que o sábado foi
feito para o homem e não ao contrário (Marcos 2.27). Da mesma forma, se observarmos com
calma veremos que o foco são os descendentes e não um pedaço de chão. O que nos impressiona mais no texto? Qual tem sido o seu foco: pessoas ou estrutura?

Vencendo obstáculos

O chamado para viver pela fé na promessa de Deus também é um desafio para superar os
próprios limites. Abrão e Sarai eram avançados em idade. Haviam perdido o vigor físico.
Além do mais, Sarai era estéril, logo não poderia ter filhos por limitações na saúde (Gênesis
11.30). Outro obstáculo a ser vencido, já mencionado antes é a renúncia a seu estilo de vida
(parentes, conforto, deuses). O que nos impede de viver abundantemente? Há algo que você
precisa deixar para experimentar uma vida com fé?

Pare, pense e ouse

A ousadia que Abraão experimentou teve uma palavra de Deus (Gênesis 12.1). Ele o chamou
para cumprir o seu propósito. Apesar de servir a deuses pagãos, ele entendeu que o verdadeiro Deus estava se comunicando e com base na sua Palavra arriscou. O resultado: se
tornou o pai da fé e ascendente de Jesus (Romanos 4.11-12). Que passo de coragem Deus
está mandando você dar? Você está disposto a ouvir a Sua voz e viver uma vida pela fé, não
confiando na sua força e capacidade, mas na força e no poder de Deus que trabalha por você
e em você?

