Fundamentos
destruídos
“No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: "Fuja
como um pássaro para os montes"? Vejam! Os ímpios preparam
os seus arcos; colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos
estão sendo destruídos, que pode fazer o justo?” (Salmos 11.1-3)
Esse salmo foi escrito por Davi quando a nação estava destruída por causa do reinado de
Saul. Da mesma forma, a sociedade em que vivemos tem rejeitado os valores bíblicos. E
foram tais valores que formaram nosso pensamento ocidental, pois depois da queda do
Império Romano o cristianismo influenciou a civilização criando escolas e universidades. Infelizmente hoje vemos o afastamento da Palavra de Deus e lidamos com filosofias
tais como relativismo, racionalismo, subjetivismo e tantas outras que nos afastam da
Palavra de Deus. Para as pessoas não existe mais a verdade e já estamos vivendo um contexto em que não haverá mais restrições, ou seja, período de anomia. Estamos vivendo
a mesma realidade que deixou Davi perplexo: “o que poderá fazer o justo?’ É essa a
pergunta que podemos responder.

Permanecer firmes e perseverantes em nossa fé
“pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi
para a Galácia, e Tito, para a Dalmácia.” (2 Timóteo 4.10)
Demas era um companheiro de Paulo e servo fiel do Senhor. Mesmo assim, chegou um
momento em que abandonou o Senhor e o apóstolo Paulo. Alguns imaginam que ele
cansou e não quis continuar, voltando para a casa e para o comodismo. Hoje as coisas
estão se estreitando para o cristianismo, por isso, devemos permanecer firmes e não
abandonar o Senhor e a sua obra. Você cansou da obra do Senhor?

Permanecer firmes e perseverantes em lutar pela nossa fé
“Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que
compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem
pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já
estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de
vocês. Estes são ímpios, e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam
Jesus Cristo, nosso único Soberano e Senhor." (Judas 1:3,4)
O livro de Judas foi escrito pelo apóstolo que não era o traidor e mostra que ele mudou a
intenção e conteúdo para incentivar a luta pela fé. Estamos vivendo nesses tempos hoje em
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que é necessário não nos apegar às nossas próprias ideias, mas ao escrito bíblico. Essa “era”
exige que aprendamos a identificar e rejeitar os falsos mestres e as falsas doutrinas, assim
como nos tempos em que a carta foi escrita, pois havia pessoas ensinando falsas doutrinas
e também vivendo de forma contrária à palavra de Deus. Como você está vivendo?

Permanecer firmes e perseverantes em testemunhar a nossa fé
“Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para
responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo,
façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os
que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo,
fiquem envergonhados de suas calúnias.” (1 Pedro 3:15,16)
O perfil de Pedro, colérico e enérgico, era diferente do perfil de João, conhecido como
apóstolo do amor. Mesmo assim, Pedro nos exorta a responder sobre nossa fé com mansidão. Precisamos manter essa palavra firme em nosso coração e falar com compaixão e
sabedoria sem sermos acusativos ou provocativos. É necessário testemunhar nossa fé
amando, com misericórdia das pessoas, se compadecendo, tendo sabedoria, mansidão e
credibilidade diante dos não crentes. Como estamos agindo diante daqueles que não
conhecem a Jesus?

Permanecer firmes e perseverantes em sofrer pela nossa fé
“(...) pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso; contudo a palavra de Deus
não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles
alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna.” (2 Timóteo 2.9,10)
Quando escreveu a segunda carta ao seu amado discípulo, Paulo estava algemado como
um bandido em uma masmorra. Mesmo assim, tudo suportava em favor dos eleitos, que
são aqueles que já são do Senhor e ainda não sabem. Precisamos estar dispostos a sofrer
perseguição e privações, preparados para ser jogados na prisão e sofrer difamação em
favor da igreja, seja a dos já convertidos ou mesmo daqueles que ainda conhecerão o
Senhor. Qual está sendo nosso esforço a favor da igreja?

Pare, pense e estabeleça fundamentos
Mesmo com um quadro aterrador diante dos nossos olhos não podemos desanimar, mas
sim nos lembrar o quanto Deus tem sustentado a sua igreja até o presente momento e continuará a fazê-lo. Viva para estabelecer e viver os fundamentos dados pela palavra de Deus.

