TEMA: “INDO MAIS ALÉM”
Texto: Hebreus 11.6

INTRODUÇÃO
A fé é o fruto das nossas experiências com Deus. As experiências vividas no dia-a-dia nos
levam a crer no Deus invisível, mas que é real, e produzem o crescimento e o
amadurecimento da nossa fé.
Pela fé, cremos que Deus existe e, por ela, vivemos em conformidade com a Sua
vontade. A fé não nos faz negar a realidade, por mais difícil que ela nos pareça, mas nos
faz vê-la por outro ângulo, crendo que o Senhor é Poderoso para transformar a escassez
em abundância, (Habacuque 3.17-18).
1. CRENDO COM O CORAÇÃO
Quando falamos em fé, imediatamente imaginamos que seja algo que vem da nossa
mente, da nossa razão, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que a fé
vem por ouvir a Palavra de Deus (Rm 10.17) e se instala no coração do homem “Visto
que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.”
(Rm 10.10).
A fé não depende da razão ou da religião para ser vivida. A fé verdadeira nasce de um
relacionamento genuíno e pessoal com Deus e Sua Palavra. Quando entendemos assim,
passamos a vê-lo como um ser pessoal, vivo e real. Sabemos que Deus não pode ser
visto nem tocado, uma vez que Ele é Espírito (Jo 4.24), mas, pela fé, podemos nos
aproximar d’Ele e sentir a Sua Presença.
2. FÉ E CRENÇA
Sabemos que fé é crença, mas não é toda crença que pode ser considerada fé. O que faz
a diferença é que a fé vem de Deus. Somente a certeza no que não se vê, ou seja, naquilo
para o qual não temos evidência é fé, pois ela se relaciona somente com o invisível. A fé
nos faz transcender aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem visualizar e que
a nossa mente não consegue racionalizar. A fé é uma verdade inabalável e imutável
para quem a possui de forma plena e firmada na Palavra de Deus. Não se trata apenas
de uma simples crença nessa ou naquela verdade, mas de uma fé na única verdade que
é Jesus. Isto nos difere do homem natural, pois nos torna capazes de adentrar no
sobrenatural e tomarmos posse das promessas que Deus tem para as nossas vidas.
3. A FÉ NOS LEVA MAIS ALÉM
A fé sempre vai nos levar mais além, na certeza absoluta do agir de Deus e do Seu amor
por nós. Entretanto, precisamos entender que andar por fé não é só viver num “mar de
rosas”. Não aceitamos derrota, mesmo quando, algumas vezes, passamos por provas e
momentos conturbados, pois a fé vai sempre nos levar a ver uma luz no final do túnel,
abrindo o caminho para a vitória final. Portanto, vale a pena caminhar pela fé, pois,
mesmo vivendo esses momentos difíceis, podemos ter a nossa fé alimentada e
fortalecida, nos aproximando mais de Deus e conhecendo-O mais, entendendo que o

resultado da verdadeira fé é a salvação eterna em Cristo Jesus – “Pela graça sois salvos
por meio da fé”.
CONCLUSÃO
A nossa fé é acrescentada através do nosso relacionamento diário com Deus. Nenhuma
razão ou argumento poderá roubar do nosso coração esta verdade. “Tende fé em Deus.”
(Mc 11.22). Amém!
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