NÃO LIMITE SUA FÉ
“E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no
meu lado. Pare de duvidar e creia". Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu! " Então Jesus lhe disse:
"Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram". João 20:27-29
DESAFIOS ATUAIS
Quando pensamos em “Tomé”, automaticamente vêm em nossas mentes a ideia de alguém que duvida, e duvidar é
permitir que nossa fé seja limitada, e com isso podemos deixar de ver coisas tremendas acontecerem. Vamos ver aqui
três pontos que têm atrapalhado a nossa fé nos últimos tempos: 1) Separação de tempo de estudo aprofundado da
bíblia e uma vida dedicada a oração - na verdade, há uma total interdependência de ambos. É necessário buscar a
Deus para entender a sua Palavra e é através dela que aprendemos como orar. A oração e o estudo ainda que sejam
coisas diferentes, são inseparáveis. 2) Oração como uma penitência, uma ação utilitária para conseguir algo ou um
último recurso para uma causa perdida - precisamos com urgência entender a oração antes de tudo como uma
conversa – onde se fala e se ouve. Assim como passamos tempo conversando com pessoas que gostamos, precisamos
passar tempo conversando com Deus e ouvindo a sua opinião. 3) Fascínio por tecnologias, ciência e conhecimento
intelectual - buscamos provas e entendimento perfeito em tudo. Nós nos submetemos a Deus mediante o quanto
conseguimos entendê-lo. Se soubéssemos o que é exatamente a submissão a Deus, que vai além do que a nossa
mente tem capacidade de alcançar, estaríamos vivendo outras coisas com o Senhor. Ele deseja abrir o nosso
entendimento, peça ao Pai que quebrante o seu coração para entender essas verdades e ter a sua vida transformada.
O QUE A FÉ NÃO É
“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” Hebreus 11:1.
Fé não é credulidade, não é entender, não é saber. Fé não é misticismo. Ainda que haja coisas que não entendamos,
não podemos condicionar nossa fé a sinais, nem a atitudes pagãs onde utilizamos a Bíblia como livro de adivinhação,
salmos como palavras mágicas que podem fazer algum tipo de ação mágica ou criar dependência de objetos como
amuletos. Fé também não é otimismo e estar sempre “tudo bem”. Na verdade, esperar sempre pelo “não problema”,
pela “não dor”, pela “não perda” pode caracterizar muito mais uma falta de fé do que ao contrário. Fé é agir conforme
se diz crer.
NÃO ESTABELEÇA A DÚVIDA COMO PADRÃO DA SUA FÉ
“Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor! " Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas
suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei".
João 20:25
Não estabeleça um relacionamento com Deus mediante provas atrás de provas nem através de condições como “se
tal coisa acontecer, então é de Deus, se não acontecer, não é.” Ora, será que Deus não nos deixou registros suficientes
de quem Ele é e como Ele age, de modo a termos capacidade para identificar se algo o agrada ou não? Se um caminho
é bom ou não? Será que nossas necessidades de provas constantes ou estabelecimento de condições não vem do
tempo que NÃO estamos passando conversando com Deus e nos dedicando a conhece-lo?
NÃO ESTEJA AUSENTE
“Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.” João 20:24
Tomé estava ausente na hora errada. Ainda que num momento posterior Tomé tenha visto Jesus, ele nunca mais teve como
recuperar aquele primeiro momento. Tomé não testemunhou aquele momento. Tomé apenas soube do que os outros
falaram. Há pessoas que têm a oportunidade de participarem do que o Senhor está fazendo, mas suas dúvidas, suas
opiniões diferentes e seus diferentes níveis intelectuais os impedem. Que possamos ter humildade e sensibilidade para
escolhermos estar onde o Senhor deseja que estejamos.

PARE, PENSE E NÃO LIMITE A SUA FÉ
Nós não temos como nos superar como Igreja se estivermos sempre permitindo que nossa fé seja limitada. Precisamos ter
um tipo de fé que nos faça agir com convicção além do nosso próprio entendimento. Precisamos de uma fé genuína que
não se baseie na ausência completa de problemas. Precisamos pedir ao Senhor que aumente nossa fé e agir como alguém
que já teve a fé aumentada. Que todos os limitadores caiam por terra em nome de Jesus!

