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Entendendo a fé em nossos dias
“Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus”.
(Mateus 22: 29)
Como é triste observar a maneira como muitos definem a FÉ em nossos
dias: na linguagem popular, muitos entendem a FÉ como um mero “achismo”,
ou seja, uma forte suspeita que algo possa acontecer. Outros definem a FÉ
como um grande desejo, uma torcida por algum acontecimento, havendo
inclusive quem aposte dinheiro nessa torcida, dizendo estar “fazendo uma
fézinha”. Lamentável, mas bastante comum, infelizmente.
Conforme já pudemos refletir anteriormente, a FÉ segundo a Bíblia nada
tem a ver com suposições ou suspeitas, nem com desejos ou mera “torcida” de
nossa parte. A Bíblia define a FÉ como certeza e convicção, baseada sempre
na revelação que o próprio Deus nos oferece sobre Si mesmo, sobre Seu amor
e poder, Sua fidelidade e Seus propósitos para nossas vidas. Ocorre que essa
definição e essa revelação estão disponíveis nas páginas da Bíblia, a Palavra
de Deus, a qual muitos desconsideram, desprezam e desconhecem.
O terrível engano que muitos cometem ao definir a FÉ de forma tão
superficial, insegura e equivocada deve-se exatamente a isto: o
desconhecimento sobre a revelação de Deus por meio de Sua Palavra, a
Bíblia. Desconhecer a Bíblia, portanto, nos impede de reconhecer quem é
Deus, e assim jamais poderemos verdadeiramente ter nossa FÉ firmada Nele.
Embora tão triste e lamentável, esse terrível engano cometido por muitos
é compreensível: afinal, como poderia alguém verdadeiramente ter FÉ em
Deus sem conhecê-Lo? E como poderia alguém conhecer a Deus, a ponto de
confiar Nele com toda firmeza e segurança, sem conhecer Sua Palavra, que
descreve Seus atos de poder e amor desde a antiguidade, que anuncia Seu
plano de redenção e salvação, assim como Seu convite à eternidade com Ele
por meio de seu Filho Jesus?
Para não cairmos também nesse mesmo erro, tão fatídico e mortal para
nossa alma, precisamos nos apegar à Palavra de Deus, buscando conhecer
cada dia mais Seu Autor, o Senhor, Sua pessoa e Suas obras, Seus ensinos e
Seus propósitos revelados a nós por meio das Sagradas Escrituras, pois a FÉ,
conforme o apóstolo Paulo escreveu, “vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de
Deus” (Romanos 10:17).
Quem conhece a Palavra de Deus, conhece então o Deus da Palavra,
obtendo assim a verdadeira FÉ Nele.
Medite nisso!

