Série: O Valor da nossa Fé
Lição 1 – Quanto vale a nossa Fé?
“Nisso exultais, embora, no presente, por breve
tempo, se necessário, sejais contristados por várias
provações, para que, uma vez confirmado o valor da
vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e
honra na revelação de Jesus Cristo” – 1 Pe 1:6,7

Introdução
Qual é o valor da nossa fé? Você tem dado o devido valor e “batalhado diligentemente pela fé
que uma vez por todas foi entregue aos santos” (Judas 1:3)? Esta fé, que no dizer do apóstolo
Pedro é “muito mais preciosa do que o ouro perecível”, tem sido compartilhada por mim, por
você, àqueles que ainda não lhe dão o devido valor? De pai para filho, aos vizinhos da nossa rua,
aos colegas de trabalho e de escola, às pessoas do nosso dia-a-dia?
 Você dá valor ao que você crê?
Por vezes desconhecemos e não valorizamos adequadamente a fé que professamos – algo de
tão grande valor que Deus colocou em nossas vidas, conforme Ef 2:8: “Porque pela graça sois
salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus”. Jesus Cristo sabia muito bem a
relevância da fé na vida das pessoas. Ele mesmo dava muito valor à fé daqueles que se
aproximavam dele. Veja os exemplos:
 O centurião que intercede pelo servo – Mt 8:13;
 A mulher que sofria de uma hemorragia – Mt 9.22;
 A mulher estrangeira que intercede pela filha – Mt 15:28.
A Bíblia, a Palavra revelada de Deus, nos ensina também a valorizar a nossa fé. O autor do livro
aos Hebreus começa o capítulo 11 dizendo: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se
esperam, e a prova das coisas que não se veem”. A fé é o firme fundamento que nos leva a nos
aproximarmos de Deus (Hb 11:6). É o firme fundamento que nos dá acesso às promessas de
Deus reveladas em sua Palavra (Gl 3:8,9). É, também, o firme fundamento que nos dá a base
para resistir às diferentes situações – boas ou ruins, fáceis ou difíceis – pelas quais passamos na
jornada da vida.
E, por fim, é o firme fundamento que nos projeta para a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo
(Jo 5:24, At 16:31).
 Mas, como nós podemos saber o valor da nossa fé?
1 – O valor da nossa fé é visto na nossa aproximação de Deus
“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam” – Hb 11:6.

O valor da sua fé é visto na forma como você se aproxima de Deus! A medida da sua fé é
proporcional ao valor que você dá a esta aproximação. Quando mais você valoriza estar diante
de Deus, buscá-Lo, aprender mais da Sua Palavra, maior valor você estará agregando à sua fé. O
contrário também é verdadeiro; quanto mais nos “afastamos” de Deus, seja por comodismo ou
negligência, mais diminui a nossa fé.
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 Quem, na Bíblia, aproximou-se tanto de Deus, andou tão pertinho de Deus, que Deus, como
um imã, não o largou mais? Ver Gn 5:21-24.
O valor da nossa fé pode crescer tanto, quando nos aproximamos de Deus, que viver uma vida
pura, santa e íntegra pode chegar quase às raias da perfeição – Gn 17:1 – “Quando atingiu Abrão
a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o SENHOR e disse-lhe: Eu sou o Deus TodoPoderoso; anda na minha presença e sê perfeito”.
2 - O valor da nossa fé está intimamente ligado às ações que desenvolvemos
Em Mc 2:5 está escrito: “Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão
perdoados”. Jesus disse isso para quatro homens que levaram o paralítico até a Sua presença e
que, devido às dificuldades de chegar até próximo a Jesus, desceram o paralítico pelo telhado.
“Vendo-lhes a fé” – ou seja, vendo-lhes a ação difícil e trabalhosa que tiveram, para Jesus era a
mesma coisa que “ver a fé”.
Eles não somente creram como, também, transformaram a sua fé em ação – não mediram
esforços para levar o paralítico até a presença do Mestre, na certeza de que ele seria curado.
É isto que Tiago enfatiza, quando nos diz: “Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está
morta” – Tg 2:17. E, ainda: “Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua
fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé” – Tg 2:18.
Você dá valor ao que você crê? Aqueles homens deram valor ao que criam. O resultado foi a cura
do paralitico. Logo, se aquilo em que nós cremos não é capaz de mexer com as nossas vidas, ou
nos fazer ter uma atitude ou ação, é porque nós ainda não estamos dando o devido valor.
3 – O valor da nossa fé se revela nas situações inesperadas da vida
Lc 8:22-25 relata que Jesus estava num barco com os seus discípulos e, de repente, surge uma
tempestade com fortes ventos, correndo o barco o risco de soçobrar. Os discípulos ficaram
temerosos e desesperados, mesmo sabendo que Jesus estava com eles no barco. Jesus desperta,
acalma a tempestade, e então pergunta aos discípulos: “onde está a vossa fé”? Mateus registra:
“Por que sois tímidos, homens de pequena fé”?
O valor da fé se revela quando temos de tomar decisões importantes e difíceis. O valor da fé se
revela nas perdas que sofremos: emprego, entes queridos, amizades. O valor da fé se revela nas
enfermidades. O valor da fé se revela até mesmo no deserto aflitivo da solidão.
Nestas e noutras situações da vida o valor da fé se manifesta na certeza de que Jesus Cristo está
conosco, que nós não estamos sozinhos – por maiores que sejam as tempestades que se
levantem em nossa vida. A fé se agiganta na promessa: “Ainda que eu ande pelo vale da sombra
da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu bordão e o teu cajado me
consolam” – Salmo 23:4.
Conclusão
O valor da nossa fé é visto em nossa aproximação com Deus. O valor da nossa fé é visto nas
ações que desenvolvemos diante daquilo em que cremos. O valor da nossa fé é visto nas
situações inesperadas e tempestuosas da vida.
A fé como sendo algo de valor precisa, também, de investimentos. Como você tem investido na
valorização da sua fé? Lembre-se do que diz o profeta: “o justo viverá pela sua fé” – Hc 2:4.
 Quanto vale a sua fé?
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