Série “Convites” No 10

Estudos Bíblicos

IV. Meditando

“Convite a Experimentar os Resultados da Fé”
Adaptação: Delman Falcão e José Moura

O romantismo imperante em nossos dias, mas nem sempre saudável, nos
leva a criar uma imagem romântica para as soluções de Deus aos nossos
problemas. Mas nem sempre é assim. Nos caso dos discípulos, por exemplo, não parece nada romântico o que lhes aconteceu, entretanto eles irão
experimentar os resultados da fé quando Jesus retornar para dar o seu
galardão a seus fiéis. Os resultados da fé também podem ser experimentados dessa maneira, por mais que não o queiramos.
Conta-se que os valdenses, quando se encontravam, saudavam-se mutuamente da seguinte maneira: “Nada é maior que a tua fé”. Nós sabemos
também que os valdenses foram extremamente martirizados a fim de experimentarem eles também os resultados da fé.
E nós ? Que tipo de resultados temos experimentado ?
Ilustração:
Um jovem obreiro foi preso num país oriental e interrogado por um policial
e por um médico.
- Você crê que este livro é a Palavra de Deus ?
- Sim – foi a resposta de nosso irmão
O policial pediu que ele lesse Marcos 16:18, onde relata a proteção contra
serpentes e bebidas mortíferas.
- Você crê nessa parte da Bíblia também ?
- Sim – respondeu mais uma vez o obreiro.
O oficial apanha um veneno e dá para o cachorro. O animal morre e o oficial desafia o jovem obreiro a tomar o veneno se pensa que realmente a
Bíblia é a Palavra de Deus. O cristão, vendo que esse era um teste supremo, pede para orar. Toma o copo em suas mãos, ora por sua família e pelo
oficial. Depois, levantou o copo e bebeu. Nada lhe aconteceu. O médico
rasgou seu cartão do partido e tornou-se um cristão.
Oxalá tenhamos tal confiança na Palavra de Deus e Seu poder em nossa
vida.

Fonte: Pr. Cícero Gama

Introdução
Será que nosso Pequeno Grupo conseguiria mencionar três fatos bíblicos
extraordinários, onde o que era difícil e impossível se realizou ?
a)
b)
c)
Para experimentar o resultados da fé é necessário “viajarmos” sobre uma
via de mão dupla, onde nosso relacionamento com Cristo possa dilatar-se
de uma maneira tão extraordinária que realizemos uma entrega completa,
incondicional. Isso somente acontece quando confiamos na pessoa, nesse
caso Cristo, e geralmente a confiança vem como conseqüência do amor; e
só amamos a partir do momento em que conhecemos. No sentido contrário
poderíamos seguramente dizer também que conhecemos mais porque
amamos e amamos mais ainda porque confiamos e confiamos ainda mais
porque nos entregamos totalmente.
Observaram como podemos construir uma “via de mão dupla” para experimentarmos os resultados da fé ?

I. O Que a Bíblia Diz
Lucas 1:37
“porque para Deus nada será impossível.”
Gênesis 18:14
“Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor?”
Mateus 17:20
“Disse-lhes ele: Por causa da vossa pouca fé; pois em verdade vos digo
que, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte: Passa
daqui para acolá, e ele há de passar; e nada vos será impossível.”

III. Aplicando
II. Compreendendo
Ilustração
Um pastor ao visitar uma senhora, citou que a fé transporta montanhas.
Aquela senhora tinha, em frente de sua casa, uma montanha, que impedia
de ver quando o marido se aproximava de casa.
Ele era um ébrio, e sempre chegava em casa bêbado, batendo nas crianças, quebrando os utensílios do lar.
Aquela senhora a cada dia, depois de intensa oração fervorosa, abria a
porta da esperança de que sua fé havia transportado a montanha, porém a
montanha lá permanecia.
Quando o pastor voltou a visitar aquela senhora, lhe ouviu dizer:
- Não creio na Bíblia; orei com fé, porém a minha montanha lá permanece.
O pastor lhe perguntou:
- Porque gostaria que a montanha fosse transportada ?
- Sabe, pastor, meu marido bebia muito, batia nas crianças quebrava as
coisas de casa e esta montanha me impedia de ver quando ele se aproximava
- Entendi que seu esposo bebia, então não bebe mais ?
- Não! Faz três meses que ele não bebe
- Então a montanha foi transportada, pois hoje faz três meses que lhe
mencionei que a fé transporta montanhas, e a montanha do alcoolismo
de seu marido não permanece mais.
Aquela senhora em meio às lágrimas compreendeu o milagre e agradeceu
a Deus.
1. Você gostaria de mencionar algum acontecimento em sua vida onde
o impossível também se realizou ?

I Timóteo 6:12
“Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste
chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.”
Tiago 1:3
“sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança;”
Judas 3
“Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever,
exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue
aos santos.”
I João 5:4
“porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória
que vence o mundo: a nossa fé.”
Muitas vezes é preciso pagar um preço muito alto para experimentarmos
os resultados da fé. Afinal a fé vence provações e tentações, mas para que
estas sejam vencidas é necessário passar por elas e enquanto estamos
passando por elas, parece que entramos num túnel escuro, sem perspectiva de encontrarmos uma saída, sem enxergarmos o outro lado, onde os
resultados da fé nos esperam. Veja abaixo os exemplos dos discípulos e
do que eles precisaram fazer para experimentar os resultados da fé:
Judas Tadeu – Morreu crucificado

Felipe – Morreu crucificado

Mateus – Foi morto a pontaço de chuços

Tiago menor – Morreu apedrejado

André – Morreu apedrejado em Edessa

Tomé – Foi morto com lanças

Simão – Foi crucificado na Bretanha

Paulo – Morreu decapitado em roma

Bartolomeu – Morreu Surrado e crucificado

Lucas – Morreu enforcado na Grécia

Tiago – Morreu decapitado por ordem de Herodes Agripa
João – Morreu de morte natural, após ser salvo milagrosamente do tacho de azeite fervente
Matias – Morreu apedrejado e decapitado em Jerusalém
Marcos – Foi feito em pedaços por uma multidão furiosa em Alexandria
Pedro – Morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma

