Série: O Valor da nossa Fé
Lição 5 – Vivendo pela Fé
“Eis o soberbo! Sua alma não é reta
nele; mas o justo viverá pela sua fé.” – Hc 2:4,
Rm 1:17, Gl 3:11, Hb 10:38
Introdução
Estudamos, na primeira lição, que a fé “é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a
prova das coisas que não se veem” – Hb 11:1. Na lição de hoje veremos que aquele que confessa
a Jesus como seu Senhor e Salvador “viverá pela sua fé”, ou seja, no dizer do apóstolo Paulo,
praticará a justiça de Deus – “uma justiça que do princípio ao fim é pela fé” – Rm 1:17.
 Mas, o que é viver pela fé?
Existem aqueles que enxergam esta situação como se fosse uma grande aventura – floreada e
romantizada – e exclamam: “Vou viver pela fé!”. Entendem que é preciso abandonar tudo:
trabalho, bens, entre outras coisas, e ficar esperando confiantes na graça de Deus – algo
parecido com o acontecido ao profeta Elias, quando foi alimentado pelos corvos (1 Rs 17:1-7). É
um entendimento errôneo da verdade e da vontade de Deus, pois o viver pela fé é para todos e
envolve as 24 horas do dia.
De acordo com o capítulo 11 de Hebreus – o majestoso capítulo da Fé – viver pela fé é:









Compreender quem sou, de onde vim, para onde vou – v. 3, 13-16, 24-27;
Adorar, como fez Abel – v. 4;
Agradar a Deus, como fez Enoque – v. 5,6;
Evitar desastres, salvando nossas famílias, como fez Noé – v. 7;
Receber o chamado de Deus e obedecer, como fez Abraão – v. 8;
Receber poder para realizar o que é fisicamente impossível, como fez Sara – v. 11;
“Sacrificar” o nosso melhor, sabendo que Deus é fiel, como fez Abraão – v. 17;
Abandonar “prazeres transitórios do pecado” e contemplar as “maiores riquezas” da vida
pela fé, como fez Moisés – v. 24-27.

Destas práticas de fé, de homens e mulheres que resolveram viver tão somente pela fé no Deus
Soberano e Criador, podemos tirar três conclusões que definem esta condição de vida:
1. Viver pela fé é confiar exclusivamente no Deus Todo-Poderoso
“...visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é
pela fé, como está escrito: O justo viverá pela fé” – Rm 1:17.
A fé cristã é uma completa confiança no Senhor Jesus Cristo, pela qual se realiza a união com o
Seu Espírito, havendo a vontade de viver a vida que Ele aprova. Não é uma aceitação cega e
desarrazoada, mas um sentimento baseado nos fatos da Sua vida, da Sua obra, do Seu Poder e
da Sua Palavra. A revelação de Deus, pela Sua Palavra, é necessariamente uma antecipação da
fé. Alguém descreveu a fé como "uma simples mas profunda confiança Naquele que de tal modo
falou e viveu na luz, que instintivamente os Seus verdadeiros adoradores obedecem à Sua
vontade, estando até mesmo às escuras".
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Confiar em Deus, “do princípio ao fim”, em todos os momentos, implica em que a nossa vida
esteja fundamentada na Palavra de Deus, nas Suas Promessas, no poder do Seu Evangelho – Rm
1:16.
 Você já confia neste Deus? No Deus que faz a promessa e a cumpre, conf. Nm 23:19, Js 23:14?
2. Viver pela fé é olhar além das circunstâncias
“...visto que andamos por fé e não pelo que vemos” – 2 Co 5:7.
Não é fácil olhar além das circunstâncias – principalmente quando elas nos causam sofrimento e
tristezas. Lembra-se de Jó? Na lição 3 nós vimos o exemplo de Jó que, mesmo na situação
terrivelmente adversa em que se encontrava, teve fé para afirmar: “Porque eu sei que o meu
Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha
pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não
outros; de saudade me desfalece o coração dentro de mim” – Jó 19:25-27.
Como precisamos viver pela fé, neste momento difícil que o nosso país atravessa!
Precisamos, ainda, viver pela fé praticando o desapego das coisas materiais. Como somos
terrenos e materialistas, deixando de buscar “as coisas lá do alto”! Quantas vezes a nossa
pregação tem enfatizado mais o que é terreno e material e menos o espiritual! Segundo a
exortação do apóstolo devemos levantar os nossos olhos e viver pela fé: “Portanto, se fostes
ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à
direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra; porque morrestes, e a
vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus” – Cl 3:1-3.
3. Viver pela fé é “perder a vida” por amor a Jesus
Não foi exatamente isto que Moisés fez, conforme Hb 11:23-27? Ele preferiu perder a “boa vida”
que desfrutava como príncipe do Egito para viver pela fé no Deus que o chamou – “porque
contemplava o galardão”.
"Perder a vida" – nisto resume todas as demais definições de “viver pela fé”. Lembra-se do que o
Senhor Jesus disse, em Mt 16:25? Ele disse: “Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-laá; e quem perder a vida por minha causa achá-la-á". Este é o grande segredo de viver pela fé –
perder a vida por Jesus!
Para viver pela fé é necessário colocar-se em segundo plano, oferecendo o primeiro lugar para
Deus: “...buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas” – Mt 6:33. Esta forma de vida adquire-se no convívio diário com o Mestre,
observando os seus ensinamentos, desenvolvendo a comunhão, a justiça, o amor e a santidade.
É indispensável ser sensível ao Espírito Santo e ouvi-Lo.
Conclusão
O viver pela fé é uma realidade tão necessária quanto alimentar e respirar; e não é privilégio de
alguns, é dever de todos. Neste ano em que elegemos na IMC o Ano do Discipulado, você está
sendo desafiado a se tornar um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Para isto, é preciso viver
pela fé – confiando exclusivamente em Deus, olhando além das circunstâncias e “perdendo a
vida” por amor a Jesus.
 Quer fazer isto agora?
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