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Pr. Renato Goes

O devido uso da fé em nossos dias
“...embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis
apagar todos os dardos inflamados do maligno” (Efésios 6: 16).
Nossa FÉ em Deus não é uma espécie de “poder mágico” pelo qual
podemos trazer à existência qualquer coisa que desejarmos, mas trata-se de
uma poderosa arma de defesa: nosso conhecimento sobre quem é Deus,
nosso relacionamento direto e constante com Ele nos protege contra as
investidas do inimigo de nossas almas.
Deus nos alerta em Sua Palavra, nos chamando a sermos sempre
“sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda em derredor como
leão que ruge, procurando alguém para devorar” (1Pe.5:8) e logo em seguida o
Senhor também nos diz para “resistirmos firmes na FÉ” (1Pe 5:9). Precisamos
usar nossa FÉ em Deus em nossa própria defesa.
Como vimos anteriormente, Jairo foi atacado diretamente em sua FÉ:
palavras de desânimo lhe foram lançadas como flechas incendiárias, com o
objetivo de destruir sua FÉ em Jesus. Ele, porém, manteve-se firme em sua
FÉ, dando ouvidos à voz do Senhor que lhe disse: “Não tema, apenas creia.”
Conhecer a Deus por meio de Sua Palavra nos faz crer cada vez mais
em Seu amor e poder, nos faz confiar cada vez mais em Seus planos e
propósitos para nossas vidas. O próprio Senhor Jesus é o melhor exemplo da
FÉ em Deus que protege aquele que crê: ao ser atacado pelo diabo, que quis
lhe fazer fraquejar e duvidar das promessas do Pai, Jesus se defendeu com
Sua FÉ, ou seja, com Sua certeza e convicção sobre o caráter, o ensino e a
revelação da vontade de Deus por meio de Sua Palavra.
Somos então, mais uma vez, incentivados a conhecer a Palavra de Deus
– que nos revela quem Ele é, assim como o que Ele espera de nós – pois
somente nossa certeza e convicção sobre o amor e o poder de Deus podem
nos manter firmes, seguros e confiantes no Senhor durante os ataques
ardilosos, traiçoeiros, muitas vezes sutis e sempre mortais, desferidos pelas
forças do inferno que desejam destruir nossa confiança em Deus.
Não podemos nos iludir: o diabo quer destruir nosso relacionamento com
Deus, quer aniquilar a certeza e confiança que nos mantêm firmados no poder
e no amor de Deus por nós; porém, devemos lembrar também que as flechas
inflamadas do inimigo são anuladas pela nossa FÉ, pois a Bíblia nos ensina
que “maior é o que está em nós do que o que está no mundo” (1Jo 4:4).
Fortaleça sua FÉ, creia no Senhor e Ele defenderá sua alma!
Medite nisso!

