ESTUDO DAS CÉLULAS | ESTAÇÃO IV: COLHEITA
MEU RELACIONAMENTO COM DEUS IV - UMA RELAÇÃO COM FÉ
“A fé mostra a realidade daquilo que esperamos; ela nos dá convicção de coisas que não vemos”.
(Hebreus 11.1)
É NECESSÁRIO TER FÉ PARA NOS RELACIONARMOS COM DEUS
A conversão de uma pessoa a Cristo só acontece pelo dom da fé (Efésios 2.8). A Bíblia diz em 2 Corintios
5.7 que andamos por fé e não pelo que vemos. Tomé e Abraão são dois exemplos opostos de como se
relacionar com Deus e serão os exemplos utilizados nesta reflexão.
TOMÉ X ABRAÃO
Em João 20.24-29, os discípulos disseram terem visto o Senhor Jesus ressurreto. Sabe o que Tomé lhes
disse? Que se não o visse e não o apalpasse, não creria nele. E mais tarde Jesus apareceu a Tomé, que o
tocou. A partir daquele momento, deixou de ser incrédulo, e tornou-se crente. Ele não queria mais este
tipo de fé, a fé que precisa ver. Em Romanos 4:17-21 lemos que Abraão veio a ser pai de muitas nações
pela fé. O texto demonstra que a fé de Abraão não dependia dos cinco sentidos humanos e tampouco
das circunstâncias. Ele cria no que Deus falou, independente do que acontecesse.
O QUE É FÉ?
De fato, todas as pessoas possuem algum tipo de fé, mesmo que a fé natural típica de todos os homens,
como a de Tomé. Mas a Bíblia fala de um crer sobrenatural, mais com o coração do que com aquilo que
é perceptível aos sentidos. Esse sentimento brota da confiança em Deus, no seu caráter perfeito e
imutável, e na sua Palavra que não pode falhar. É acreditar na Palavra de Deus. Alguém já disse que crer
é “agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade”. Fé é a certeza de que posso
confiar em Deus e que Sua palavra sempre vai se cumprir.
COMO OBTEMOS A FÉ VERDADEIRA?
A fé vem pelo ouvir a Palavra e deixar que ela trabalhe em nossa vida (Romanos 10.17). Devemos meditar
nela, estudá-la profundamente e alimentar-nos dela, então, se tornará parte de nós, assim como o
alimento se torna parte do nosso corpo quando o comemos. Voltando à experiência de Abraão
aprendemos que ele se fortalecia dando glórias a Deus (Romanos 4.20). Louvor é uma das maneiras de
colocar a fé em ação. Ele louvava a Deus pelo cumprimento da promessa, mesmo que ainda não a visse
com os olhos físicos. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha
prometido.
PARE E PENSE
Cristianismo não é uma religião. É um relacionamento pessoal com Deus, por isso se baseia numa
relação de confiança. Incredulidade é o mesmo que desconfiar de quem Deus é, de suas intenções e de
que Ele cumpre o que promete. Por isso, ser crente é crer incondicionalmente na palavra de Deus e crer
que nosso futuro está inserido no plano perfeito e amoroso do Senhor para a nossa vida, por isso Ele
começou uma obra em nós e vai mesmo terminá-la.

