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Exercício diário da Fé
“Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de
mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá e há de passar”
(Mateus 17.20).
Admoestando para a falta de fé, Jesus deixa claro que, se a nossa fé
fosse, pelo menos, tão pequena como um grão de mostarda, seríamos
capazes de participar e vivenciar maravilhas e milagres.
Não temos dúvidas de que Deus pode mover montanhas, ou temos?
Se passou alguma dúvida ou incerteza em sua mente nesse sentido, pode ser
um sinal da necessidade de perseverar na fé. E sabemos que a fé vem do
ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Mesmo sabendo que Deus tem poder para mover montes, entendemos
que isso não ocorrerá sem que haja um propósito Dele, apenas para operar
um milagre. Quando perseveramos na fé, adquirimos a capacidade de
compreender as situações onde “montes poderão ser movidos”, ou seja, onde
maravilhas poderão ser operadas por intermédio do exercício dessa fé.
É no dia a dia da nossa vida que somos desafiados a exercitar a fé. Ou
seja, ao despertamos, por exemplo, podemos demonstrar fé reconhecendo
que estamos vivos porque Deus o permitiu. Quer tenhamos tido uma noite
tranquila, quer uma noite lutando com alguma enfermidade ou uma noite
enfrentando problemas de qualquer natureza, o fato de a noite ter passado já
é uma oportunidade para exercitar a fé, crendo que Deus está no controle.
Da mesma forma, tanto no dia de hoje, quanto nos próximos,
independentemente da circunstância a ser enfrentada – seja de felicidade,
vitória, tristeza, perda ou qualquer outra –, sempre surgirá, diante de nós,
uma oportunidade para exercitarmos a fé, para aumentarmos nossa fé ao
tamanho de, pelo menos, um grão de mostarda e, assim, contemplarmos
maravilhas e “montes que serão movidos” em nossas vidas.
O simples fato de fundamentarmos o nosso entendimento e as nossas
ações na certeza de que Deus está no controle, cooperando para o nosso
bem, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento e, principalmente, a
nossa salvação, é uma forma de agradar a Deus e exercitar a fé. Entretanto,
devemos ir além e ampliar a nossa fé para “mover montes”, exercitando-a em
conformidade com a palavra de Deus, corajosamente e positivamente, diante
de quaisquer situações.
Nesse sentido, quando estivermos diante de uma notícia que não
esperávamos, quando a dor nos atingir, quando perdas nos afastarem de
pessoas queridas, quando pessoas que amamos nos decepcionarem, quando
passarmos por perseguições, quando as coisas não ocorrerem da forma
como gostaríamos, quando tudo parecer estar perdido, dando errado, eis o
momento ideal para exercitarmos a nossa fé e testemunharmos “montes se
movendo”.
Hoje mesmo Deus lhe dará oportunidades para exercitar a sua fé, de
tal forma a torná-la maior que um grão de mostarda. Não as despreze!

