TEMA: “APLICANDO A FÉ CORRETAMENTE”
Texto: Romanos 1:17

INTRODUÇÃO
Como você pode ser uma pessoa cheia de Fé no Reino de Deus? Esvaziando-se da
incredulidade, através do conhecimento da Palavra de Deus. O Senhor quer remover
toda incredulidade que, porventura, assola a sua mente. Ele lhe batizará em fé, pois é o
maior interessado na nossa fé.
1. O JUSTO VIVE DA FÉ
A Palavra diz que “o justo viverá da fé” e, se ele recuar, a alma do Senhor “não tem
prazer nele” (Hb 10:38). O Senhor Jesus nos fez uma pergunta: “Quando porem vier o
Filho do homem, porventura achará fé na terra? (Lc 18:8). Temos uma alternativa de
resposta, mas não temos uma alternativa de pergunta. No que depende de nós,
precisamos fazer com que haja fé na terra. O justo tem um motivo para viver: a fé (Rm
1:17). Quando Jesus chegar, cremos que Ele encontrará fé em nosso coração. Toda fé
tem um resultado, tem o seu fruto. Para cada realidade na qual aplicamos a fé, temos o
fruto mediante a fé aplicada. A fé é para edificação, para construção. Toda fé constrói,
então, onde está a construção da sua fé? A fé sem obras é morta, e é por isso que o
Espírito de Deus quer ressuscitar a fé em nossas vidas (Tg 2:17). Há muitas pessoas com
fé de obras mortas, mas esse não é o objetivo de Deus. Ele quer gerar em nós uma fé de
obras vivas (Tg 2:18-26).
2. A LINGUAGEM DA FÉ CONSTROI
A nossa fé precisa ser revelada através de uma linguagem. A linguagem da fé constrói.
No livro de Tiago, aprendemos sobre a construção da fé de obras mortas e da fé de obras
vivas. Porém, em Jeremias 1:8, vemos que há um tipo de fé que é liberada pela Palavra.
Logo, quando fazemos uma declaração, chamamos à existência aquilo que declaramos.
Paulo nos ensina que nossa linguagem é tão fundamental que não devemos andar pelo
o que vemos, mas pelo o que cremos (2Co 5:7). Se você crê, fale exatamente o que você
crê. Fé não é andar por possibilidades, mas com certezas. Não precisamos ver,
precisamos crer, porque Jesus nos diz que se crermos, veremos a glória de Deus (Jo
11:40). Você não pode ser um discípulo de fé de obras mortas. Você deve ser um
discípulo de fé de obras vivas, que gera e constrói. E essas obras vivas são concretizadas
através de uma linguagem de fé.
CONCLUSÃO
O Senhor lhe pergunta: quer viver a dimensão da fé? Quer ter um nível de fé que gere
construção do Reino? Quer uma fé viva e não morta? Quer uma fé que levantará uma
visão e um sonho pela linguagem da fé? Então, não seja daqueles que recuam, mas que
avançam para a vida (Hb 10:39).
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