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INTRODUÇÃO
O Blog Palavra Fiel tem, hoje, mais de 600 artigos publicados e alguns
com uma quantidade de visitas muito grande.
Como já dissemos anteriormente, não tínhamos a menor pretensão de
chegar ao ponto onde estamos, no início do nosso trabalho.
Começamos, há alguns anos, nos perguntando quem dedicaria algum
tempo para ler os nossos textos.
Porém, para nossa surpresa, possuímos um grande número de
assinantes, de seguidores nas redes sociais, e uma audiência
fidelizada.
A cada dia que passa o número de visitantes cresce e, junto com a
nossa audiência, a nossa responsabilidade também aumenta.
Lançamos há alguns poucos meses um e-book, com uma coletânea de
versículos bíblicos por assunto, que milhares de pessoas baixaram.
Agora, estamos lançando outro, onde relacionamos os artigos mais
acessados pelos nossos leitores.
A intenção foi alocar no mesmo lugar, os textos mais prestigiados pelas
pessoas que visitam o nosso site.
Esperamos que você, que nos honra com a sua audiência, goste e, o
mais importante, passe adiante.
A Palavra de Deus precisa ser divulgada, pois vivemos um tempo muito
ruim, dentro de uma sociedade completamente doente.
E você pode ser um agente poderoso deste processo. Deus conta com
você.
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COMO NÃO PERDER A ESPERANÇA
QUANDO TUDO PARECE PERDIDO?
Pois nessa esperança fomos salvos. Mas, esperança que se vê não é
esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? (Romanos: 8.24)
Todos nós passamos por momentos ruins em nossas vidas, quando
tudo parece perdido e não vemos a menor possibilidade de os
problemas serem resolvidos.
Nestes momentos, é muito comum
muitas pessoas desistirem por não
terem mais a esperança de tempos
melhores.
E quando nós perdemos a esperança,
o lado sombrio da nossa mente aflora e aqueles sentimentos ruins que
estavam

adormecidos

acordam,

tomando

conta

dos

nossos

pensamentos e provocando um estrago sem limites.
Passamos a ver as coisas de forma pessimista, paramos de acreditar
em nós mesmos, começamos a achar que nada irá dar certo, ficamos
tristes, deprimidos, silenciosos, não vemos a menor possibilidade de as
coisas mudarem e, pior, cortamos as nossas relações com Deus, pois,
afinal, questionamos logo os motivos pelos quais Ele está permitindo
que tudo isto aconteça.
A Palavra de Deus diz que a esperança que se vê não é esperança,
pois quem pode esperar por aquilo que está vendo, diz também que a
esperança que retarda adoece o coração, mas o anseio satisfeito é
árvore da vida.

Então, está muito claro que a esperança está atrelada à fé, a se recusar
a deixar de crer que Deus está no controle e, apesar de tudo estar
sombrio, Ele irá intervir e, apesar de todas as circunstâncias, tudo se
resolverá no Seu tempo.
É fácil? É claro que não, e aí entra a desesperança, que é uma praga
que mata o ser humano aos poucos, porque uma pessoa sem
esperança fica completamente perdida, sem forças, a mercê do inimigo
e sem nenhum poder de reação.
Então o que fazer? Como não perder a esperança quando tudo parece
perdido? A resposta é única, se agarrar com Deus, continuar lutando e
crendo que Ele não desampara aqueles que Nele esperam, que no
momento certo a Sua intervenção virá e tudo aquilo que imaginamos
sem solução se resolverá.
O que acontece com todos nós é que cremos que Deus existe e que
Ele fez todas aquelas maravilhas que constam na Bíblia na vida de
Sara, de Davi, de Abraão, de Gideão, só para ficar com estes, mas não
cremos, realmente, que ele pode fazer o mesmo na nossa.
Ouvimos ou lemos tudo maravilhados com o poder desse Deus, mas no
fundo do nosso coração não temos a convicção que Ele pode fazer o
mesmo conosco e aí perdemos a esperança e desistimos, tomando a
decisão que o inimigo quer.
Por isso, para terminar, para não perdemos a esperança e continuar em
frente é necessário que deixemos de olhar para o problema e passemos
a olhar somente para Deus, que está no controle de todas as coisas e
no momento certo virá em nosso socorro.
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SOMOS ATRIBULADOS, MAS NÃO
ANGUSTIADOS, PERPLEXOS, MAS
NÃO DESANIMADOS
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não
desanimados, perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas
não destruídos. (2 Coríntios: 4.8-9)
A vida de qualquer ser humano não é nenhum mar de rosas, pelo
contrário, é muito difícil e o fato de ele ser cristão não lhe dá isenção
com relação aos problemas, ou seja,
tanto quem não é cristão quanto
quem é, encontra-se completamente
exposto a todas as mazelas da vida.
É

pertinente

infelizmente,

ressaltar
existem

que,
algumas

pessoas que pregam justamente o contrário, isto é, que o fato de uma
pessoa ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador lhe dá a condição
de não ser envolvido pelos problemas do cotidiano e, pior, caso alguém
esteja passando por dificuldades é sinal de que esta pessoa deve estar
em pecado, o que é um verdadeiro absurdo, já que a Palavra de Deus
diz que: “Neste mundo tereis aflições”.
Entretanto, o que gostaríamos de focar neste artigo é que, quando nos
tornamos cristãos, somos capacitados por Deus a enfrentar todas estas
aflições sem nos angustiar, sem desanimar, sem nos sentirmos
desamparados e com a certeza de que não seremos destruídos.
Quando passamos a nos relacionar com Deus, nos é fornecido, por Ele,
uma força que antes não conhecíamos e que nos dá as condições
necessárias para continuarmos em frente, apesar das circunstâncias
que estamos vivendo.

Seria muito bom se conseguíssemos viver sem ter problemas, mas
todos nós sabemos que a “vida real” não funciona assim, porém a
grande diferença está em quem está ou não preparado para enfrentálos.
O sofrimento faz parte da vida, em alguns casos é até necessário para
que nos tornemos pessoas melhores, para que tenhamos uma visão
diferente das coisas, para que venhamos baixar o nosso orgulho ou
para que nos coloquemos em nossos devidos lugares, entretanto, a fé
de quem crê, o coloca em posição de conseguir passar por tudo isso
sem se desesperar.
Sendo assim, precisamos ter a real dimensão que em nossa caminhada
viveremos dias bons e outros ruins, dias de alegria e dias de tristeza,
até porque tudo tem seu tempo, porém o cristão não deve se esquecer
do poder que lhe foi concedido por Deus e que o fará passar por tudo
sem desanimar.
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A DUREZA DE CORAÇÃO DE
ALGUMAS PESSOAS
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso
e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se
uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama "hoje",
de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do
pecado. (Hebreus: 3.12-13)
Esses versículos estão nos alertando para que não venhamos a ter um
coração tão mal e descrente, que nos leve a nos afastar de Deus e nos
aconselha a caminhar em sentido contrário, isto é, que tomemos a
decisão de nos animar uns aos outros
a fim de que não caiamos na cilada de
nos enganar pelo pecado e que não
endureçamos o nosso coração.
E nesse artigo gostaríamos de refletir
um pouco a respeito do coração duro
que determinadas pessoas possuem e que impede de forma definitiva
que elas consigam se relacionar com as pessoas que estão por perto e
aquelas que querem se aproximar.
E por que as pessoas que possuem o coração duro não conseguem se
relacionar com ninguém? O contido em Jeremias 7.24, responde a essa
pergunta: “Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas
andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração
malvado e andaram para trás, e não para diante”, isto é, as pessoas
assim como não ouvem conselhos e não aceitam repreensão,
caminham somente de acordo com aquilo que elas acham ser o correto
e, por conta disso, não progridem, não prosperam e não conseguem
conviver com ninguém, pois não existe a menor possibilidade de haver
qualquer relacionamento quando uma das partes quer andar somente

dentro dos seus próprios propósitos, ignorando tudo o que está a sua
volta.
Infelizmente, essas pessoas tendem a sofrer muito, já que, como não
ouvem a ninguém, acabam aprendendo pela dor provocada pelos erros
de suas decisões tomadas de forma solitária, sem nenhum
aconselhamento e que poderia evitar grandes problemas para as suas
vidas.
Entretanto, o pior, é que da mesma forma que não existe a menor
possibilidade de uma pessoa de coração duro se relacionar com seu
semelhante, assim, também será com Deus que procura a todo o
instante uma relação duradoura com o homem, que tenta se aproximar
do ser humano, mas como isso acontecerá se esse homem possuir um
coração de pedra? Como a Sua Palavra poderá brotar no coração de
alguém que anda somente dentro dos seus próprios conselhos?
A grande verdade é que a dureza de coração nos afasta de forma, às
vezes, definitiva com Deus e a incredulidade é o seu principal agente,
já que cauteriza o nosso coração e não nos permite perceber a
necessidade que temos de uma aproximação com o Senhor, criando
uma barreira instransponível e fazendo com que percamos a
oportunidade de vivenciar uma relação de amor que preencheria o
vazio que existe dentro de nós. Porém, a decisão de permitir que as
coisas mudem é somente nossa e de mais ninguém, entretanto é bom
que se diga que possuir um coração endurecido nos faz perder a grande
oportunidade de vivenciar aquilo que Deus sonha em nos dar.
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PARA O SENHOR UM DIA É COMO
MIL ANOS E MIL ANOS COMO UM
DIA
Não se esqueçam disto, amados: Para o Senhor um dia é como mil
anos e mil anos com um dia. (2 Pedro: 3.8)
Quando alguém diz para se esperar o tempo de Deus, na maioria das
vezes, está se referindo ao fato de que o homem não deve ficar ansioso
em virtude de o que ele está aguardando ainda não aconteceu ou que
a promessa que ele espera ainda não
chegou.
Tudo tem seu tempo, ainda não
chegou o tempo determinado, são
frases muito utilizadas em ocasiões
como esta.
E é isso mesmo, muitas vezes as pessoas se precipitam porque não
conseguem esperar que a promessas de Deus se cumpram em suas
vidas e acabam “metendo os pés pelas mãos”.
E o propósito principal deste artigo é reforçar esta questão, isto é,
muitas vezes o ser humano olha para uma determinada situação e
entende que a solução para o seu problema está longe de acontecer.
As circunstâncias são tão negativas que ninguém consegue vislumbrar
uma saída em tempo algum, mas, como diz o versículo tema do nosso
texto, para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia.
E resumo, existe momentos em que o homem acha que as coisas já
poderiam ter acontecido em sua vida e que Deus está demorando e, em

outros, acha que ainda não existe a menor condição de acontecer e que
Deus vai demorar muito a intervir na situação.
Isto está diretamente ligado ao fato de o homem olhar para Deus de
uma forma humana, isto é, ele julga o poder de Deus levando em
consideração as variáveis envolvidas no problema.
É o caso de Sara e Abraão, que apesar de terem ouvido de Deus que
seriam pais não creram, porque Sara já não ovulava mais e eram
avançados em idade, ou seja, como não tinham condições humanas de
gerar uma criança, não creram na promessa.
Mas a notícia boa é que Deus não funciona desta maneira, para Ele as
variáveis envolvidas em qualquer situação não fazem a menor
diferença, o que Ele prometeu vai se cumprir no tempo determinado por
Ele, independentemente daquilo que o ser humano acha.
Por isso a Bíblia diz que Deus não demora em cumprir a sua promessa,
pelo contrário, Ele é paciente com o ser humano, não querendo que
ninguém morra, mas que todo o homem chegue ao arrependimento.
É muito difícil para qualquer indivíduo entender isto, mas tudo tem a ver
com a fé, de se entender que Deus não se atrasa nem se adianta, que
tudo está no Seu controle, que o tempo para Ele é um detalhe sem
importância e que o que Ele tem preparado para aqueles que Nele
esperam se cumprirá independentemente das variáveis envolvidas.

13

A LUTA ENTRE A VELHA E A NOVA
CRIATURA
Assim que, se alguém está em Cristo nova criatura é; as coisas velhas
já passaram; eis que tudo se fez novo. (2 Coríntios 5.17)
O que o versículo em tela está dizendo é que, a partir do momento em
que o cristão aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna uma
nova criatura, ou seja, ele passa a ser uma pessoa totalmente nova em
seu interior.
Ele não passa por uma reforma ou
uma reabilitação, ele nasce outra vez,
ele deixa no fundo das águas do seu
batismo o velho homem e sobe à
superfície um novo homem.
Por ocasião da sua conversão o cristão fecha um livro de sua vida e
reabre outro para viver um novo tempo, tendo Jesus como seu mestre.
Entretanto, na prática, as coisas nem sempre funcionam assim, deveria
ser, mas, infelizmente, não é.
E por que não é? Porque o ser humano vive em seu interior uma luta
constante entre a velha e a nova criatura e é por isso que o Apóstolo
Paulo diz em Romanos: 7.19. “Porque não faço o bem que quero, mas
o mal que não quero esse eu faço”.
O que precisa ficar bem claro é que para se tornar uma nova criatura
basta um momento de fé, mas a conversão real se trata de um processo
que acompanha o cristão até o dia da sua morte.

É uma luta diária entre a velha criatura, que tenta renascer, e a nova
que tenta se firmar.
Por isso, não devemos jamais crer no slogan: “Uma vez salvos, salvos
para sempre”.
A vida do cristão é uma batalha árdua na busca do crescimento
espiritual, por isso o mesmo Paulo compara o amadurecimento do
crente a uma corrida, quando diz que de todos os que correm nos
estádios apenas um ganha o prêmio e nos estimula a correr de tal modo
que venhamos a conquistar a coroa.
Ele continua dizendo que todos os competem nos jogos se submetem
a um treinamento rigoroso para obter um prêmio que logo perde o seu
encanto, mas o cristão o faz para conquistar uma coroa que dura para
sempre.
Para finalizar, gostaríamos de enfatizar que nesta luta entre a nova e a
velha criatura, ganha aquela que é mais bem alimentada e que se tornar
um cristão não elimina o pecado e a tentação da vida de uma pessoa.
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NÃO É BOM QUE O HOMEM VIVA
SÓ
É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a
recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode
ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem
o ajude a levantar-se! E se dois dormirem juntos, vão manter-se
aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem
sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um
cordão de três dobras não se rompe com facilidade. (Eclesiastes: 4.912)
Esses versículos falam muito especificamente de que não vale à pena
o homem viver só, isto é, sem amigos, sem filhos, sem esposa,
dedicando-se sempre ao trabalho e
terminando

sempre

insatisfeito,

apesar de tudo o que consegue em
termos de prosperidade. O ideal é que
ele não esteja só, já que assim poderá
ganhar muito mais e não estando
sozinho, caso que venha a tropeçar,
existirá alguém que o ajudará a se levantar.
Existem pessoas que possuem a tendência de buscarem se isolar ou
de viver de forma solitária, ou seja, optam pelo isolamento e a solidão
e existem diversos motivos que levam os indivíduos a agirem assim e
podemos tentar enumerar alguns deles, quais sejam:
Vivemos um tempo em que as pessoas correm o tempo todo
trabalhando, estudando, presas no trânsito, vivem atrasadas, com a

sensação que as vinte e quatro horas do dia são insuficientes para que
sejam encaixadas as suas atividades.
Durante todo esse dia a dia de maluco o ser humano se vale, então, da
tecnologia com vistas tentar compensar isso, ou seja, a quantidade
irracional de tarefas que o homem se impõe, gerando uma total falta de
condições de se relacionar com o seu próximo e o uso exacerbado da
tecnologia faz com ele se feche em si mesmo e se afaste do contato
com o seu semelhante.
Outro ponto que vale destacar são problemas causados por traumas
que deixam sequelas terríveis, quer na infância ou na fase adulta, e que
também levam o ser humano à solidão.
Poderíamos citar mais alguns motivos, porém o propósito desse artigo
não é este o de enfatizar os motivos que levam uma pessoa ao
isolamento, é justamente o contrário, é exortar a você que está lendo
esse texto a não fazer parte da estatística daqueles que vivem
solitariamente.
E a pergunta que fica no ar é: E como fazer isto? E a resposta é fazendo
aquilo que está ao seu alcance. Como?
•

Em primeiro lugar é não ficar pensando que o mundo vai acabar
hoje e encher o seu dia a dia de tantas atividades que não dê
conta;

•

Em segundo lugar é não se tornar refém do computador e trocálo por uma por uma boa companhia e uma boa conversa;

•

Em terceiro lugar é participar realmente do grupo onde está
inserido e não ser mero um assistente;
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•

Finalmente é não se deixar enredar pelo isolamento e buscar
estar sempre ao lado das pessoas ouvindo e se fazendo ouvir;

Para finalizar, é sempre bom lembrar que um homem sozinho pode ser
vencido, mas dois conseguem se defender, por isso não bom que ele
viva só.

AS PROMESSAS DE DEUS E SEUS
PROPÓSITOS
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os
que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
(Atos:2.39)
As promessas de Deus são eternas e atos de sua extrema bondade,
mas, também, de sua soberania. Elas nos são feitas para que se
cumpram em nossas vidas o Seu propósito e não para que as usemos
de

acordo

com

as

nossas

vontades.
Esta talvez seja a principal
dificuldade

pela

passamos,

já

qual

nós

que

não

conseguimos entender isto e,
então, começamos a ficar tristes, chateados, revoltados, pois não
conseguimos vislumbrar que elas não existem para a nossa satisfação
pessoal, ou para atender os nossos desejos egoístas, e sim para que o
plano de Deus traçado para nós se concretize.
Dentro desse contexto é preciso que façamos uma reflexão e atentemos
para o fato de que, dentro de sua total soberania, Deus dotou o homem
do poder da livre-escolha, ou seja, em vez de nos criar com sendo
robôs, como autômatos, Ele nos conferiu a graça de fazermos as
nossas opções, segundo os nossos próprios julgamentos.
Isto fica muito claro, quando lemos o livro de Gênesis capítulo 2,
versículos 16 a 17, quando Deus deu a ordem ao homem dizendo que
ele poderia comer as frutas de qualquer árvore do jardim, exceto da
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árvore do conhecimento do bem do mal, e foi mais além, voltando a
afirmar para que não comesse a fruta daquela árvore, pois no dia que
o fizesse, certamente morreria.
Aqui estamos vendo de forma muito clara o Senhor dando ao homem a
opção da escolha. Ele poderia muito bem fazer alguma coisa impedindo
o acesso do homem àquela árvore, mas não, preferiu conceder o livrearbítrio.
Todos nós conhecemos bem o final da história, o homem fez a escolha
errada.
Entretanto, este ato de opção errada, de desobediência, nunca impediu
que Deus continuasse como seu propósito de salvação do homem.
Isto nos leva à conclusão de que as nossas decisões podem cooperar
ou prejudicar a consecução dos Seus propósitos e, consequentemente,
no cumprimento das promessas que Deus tem para nós.
Quando o Senhor rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel, Ele não
estava preterindo um em favor do outro, muito pelo contrário, Ele
arrazoou com Caim mostrando a ele que a sua oferta seria aceita, caso
ele mudasse o seu comportamento, porém Caim fez a escolha errada,
deixou-se dominar pelo ódio, pela ira e acabou matando o seu irmão.
O que precisamos entender é que aquilo que estamos buscando, aquilo
que estamos planejando, aquilo que estamos querendo, precisa estar
em sintonia com o que Deus quer para nós.

Quando tomamos as decisões que vão contra à vontade de Deus,
estamos, por consequência, ficando mais longe daquilo que Ele nos
prometeu.
O que estamos vendo é que as nossas decisões, as nossas atitudes,
as nossas escolhas afetarão, sem dúvida, as promessas que Deus tem
para nós.
O final que Deus projetou para Sansão não foi aquele que nós
conhecemos. Porém, tendo em vista, as escolhas feitas por aquele
homem, todo o projeto que Deus tinha para a sua vida, desde o ventre
de sua mãe, foi afetado de forma definitiva.
Onde estamos querendo chegar? Estamos querendo chamar a atenção
para o fato de que as promessas de Deus são ações da Sua soberania
e que, por isso, elas se cumprirão em nossas vidas totalmente de
acordo com este poder soberano, mas as nossas decisões podem
afetá-las de forma inexorável.
Muito de nós vivemos reclamando o não cumprimento de determinadas
promessas em nossas vidas, porém, seria importante refletimos a
respeito das opções que andamos fazendo, pois como estamos vendo,
dependendo do caminho que poderemos estar tomando, elas poderão
ficar cada vez mais longe de nós, e o pior, poderão ser jogadas por terra
e, junto, todo um plano que Deus tem preparado para nós.
Portanto, as promessas de Deus cumprem aquilo que o Senhor, de
maneira antecipada, já determinou em nosso favor, porém precisamos
tomar o cuidado de fazermos as escolhas certas, de estarmos andando
dentro da Sua vontade, para que não venhamos a ficar lamentando um
final não planejado por Ele.
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A SUA BÊNÇÃO É PROPORCIONAL
À SUA FÉ
Ora uma dentre as mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu
dizendo: “Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que o teu servo
temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os
meus dois filhos para serem escravos”. (2 Reis: 4.1)
Diz a Palavra que uma determinada mulher, que era viúva de um dos
profetas, dirigiu-se a Eliseu dizendo que tinha recebido a visita de um
homem cobrando uma dívida de seu marido morto e ameaçando levar
os seus dois filhos a fim de serem seus escravos, como pagamento.
Então, Elizeu lhe perguntou o que ela
tinha em casa e recebeu como
resposta, um triste nada, ou melhor,
apenas um jarro de azeite pequeno.
Então Eliseu determinou que ela e
seus filhos fossem à casa de seus
vizinhos e lhes pedisse muitas vasilhas vazias e em seguida voltassem
para casa, fechassem a porta e começassem a derramar azeite
naqueles tonéis e, à proporção que fossem ficando cheios, deveriam
ser colocados de lado.
Imediatamente aquela mulher seguiu as ordens do profeta, foi para casa
juntamente com seus filhos, trancou a porta e começou a derramar o
azeite que estava no pequeno jarro nas vasilhas que foram pegas com
seus vizinhos. O procedimento foi repetido até quando não havia mais
nenhuma vasilha vazia e, somente neste momento, o azeite parou de
jorrar.

Então Elizeu lhe disse para vender aquele azeite, pagar todas as suas
dívidas e o dinheiro que sobrasse daria para ela e seus filhos irem se
mantendo.
O que estamos vendo nessa passagem é uma mulher que estava em
extrema dificuldade, pois, além de não ter nenhum mantimento em sua
casa, estava sendo pressionada por um estranho cobrando-lhe uma
dívida de seu marido, que já estava morto, e pior, ameaçando levar os
seus filhos como pagamento.
Então ela se dirige ao profeta de Deus, com certeza desesperada diante
da possibilidade de perder seus filhos e não vendo nenhuma
perspectiva lhe conta o que estava acontecendo.
O profeta lhe dá uma ordem que, com certeza, ela não deve ter
entendido, mas não discutiu, não questionou, e obedeceu pela fé.
Certamente ela não estava vendo nenhuma perspectiva já que não
tinha coisa nenhuma em sua casa e aquele pouco de azeite não poderia
ser a solução para nada.
Esta passagem nos mostra de forma muito clara que as bênçãos de
Deus em nossas vidas, são diretamente proporcionais à dimensão da
nossa fé. Tivesse ela mais botijas e mais azeite teria fluído, já que só
parou de jorrar quando os recipientes terminaram.
Gostaria de você, que está lendo esse texto, fizesse um esforço de
imaginação e pensasse o seguinte: Supondo que ela tivesse pegado
apenas duas botijas, o que aconteceria? É evidente que somente duas
seriam cheias e talvez não fosse suficiente para levantar o dinheiro
necessário.
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O que estamos vendo é que a nossa falta de fé pode ser um obstáculo
para as bênçãos de Deus em nossas vidas.
O que está escrito em Efésios 3.20, dá a exata dimensão do que
estamos querendo dizer: “Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera”.
O que versículo está nos dizendo é que Deus, por meio do Seu poder
que age em nossas vidas, poder fazer muito mais daquilo que pedimos
ou pensamos, mas para isso acontecer se faz necessário que
venhamos a crer totalmente nessas palavras. Normalmente, quando
estamos em situação de dificuldade, ficamos fragilizados e acabamos
não permitindo que Deus opere em nossas vidas da forma que Ele
deseja e pode. E Deus jamais fará em nossas vidas aquilo que não
queiramos.
É claro que não é fácil você estar enfrentando um grande problema, não
ver perspectiva e continuar crendo que Deus não o esqueceu.
Entretanto, muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus justamente por
desistirem, por olharem para o problema com seus próprios olhos e
achar que aquilo não tem mais solução, ou seja, acreditam somente
enquanto acham, por um motivo ou outro, que existe alguma saída,
colocando o Senhor num patamar completamente inferior, pois é isto
que fazemos quando começamos a achar que nosso Deus somente
resolverá os problemas solúveis aos nossos olhos.
Por isso não perca o que Deus tem preparado para você. Seja qual for
a dificuldade que você esteja passando creia que Deus não lhe deixará
sozinho. E não esqueça que as suas bênçãos serão proporcionais à
sua fé.

QUAL É A VONTADE DE DEUS
PARA TODO O SER HUMANO?
Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige:
Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu
Deus. (Miquéias: 6.6-8)
Um de nossos assinantes pediu-nos para escrever um texto sobre a
vontade de Deus para o homem.
Depois de muito refletir a respeito do
pedido do leitor.
Chegamos à conclusão que, melhor
do que escrever um texto com a
nossa

opinião,

seria

transcrever

algumas passagens constantes na
Bíblia a respeito assunto.
Sendo assim, relacionamos alguns textos que mostram de forma muito
clara qual seria a vontade de Deus para todos nós.
Temos a absoluta certeza que, após a leitura deste artigo, não existirá,
para ninguém, qualquer dúvida a respeito deste assunto.
Então, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida?
Miquéias: 6.6-8
Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante
o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano?
Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil
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ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da
minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio
pecado?
Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige:
Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu
Deus.
Mateus: 5.14-16
"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade
construída sobre um monte.
E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma
vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a
todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos
homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de
vocês, que está nos céus".
Romanos: 13.8-14
Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois
aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei.
Pois estes mandamentos: "Não adulterarás", "não matarás", "não
furtarás", "não cobiçarás", e qualquer outro mandamento, todos se
resumem neste preceito: "Ame o seu próximo como a si mesmo".
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o
cumprimento da lei.

Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora
de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está
mais próxima do que quando cremos.
A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de
lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em
orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em
desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne.
Salmos: 15
Senhor quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu
santo Monte?
Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de
coração fala a verdade.
E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu
semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo.
Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao
Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado.
Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno
contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado!
2 Pedro: 1.3-9
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Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a
vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que
nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas
promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da
natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada
pela cobiça.
Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à
virtude o conhecimento. Ao conhecimento o domínio próprio, ao
domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade.
À piedade a fraternidade e à fraternidade o amor.
Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas
vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso
Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.
Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto,
esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados.
Lucas: 9.21-27
Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém.
E disse: "É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e seja
rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos
mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia".
Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si
mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.

Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida
por minha causa, este a salvará.
Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou
destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas
palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua
glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns
que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de
verem o Reino de Deus"

29

DEUS NÃO É RÁPIDO, NEM
DEVAGAR, ELE SABE O TEMPO
CERTO!
Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. (Josué:
11.18)
O capítulo 11 do Livro de Josué diz que diversos reis se uniram e
acamparam junto às águas de Merom,
para lutar contra Israel.
Porém Deus disse a Josué para não
ter medo de nenhum deles, já que no
dia seguinte Ele entregaria todos os
inimigos nas suas mãos.
A ele caberia cortar os tendões dos cavalos dos inimigos e queimar os
seus carros.
E o Senhor cumpriu o que tinha prometido, entregando o inimigo nas
mãos de Israel.
Após matar todos os inimigos, Josué obedeceu a ordem que lhe foi
dada, no que diz respeito aos cavalos e aos carros.
E a partir do versículo 16 a Bíblia faz um resumo das conquistas de
Josué.
Então, pode ficar parecendo que o processo de conquista de Canaã foi
muito rápido.
Entretanto, na realidade, foram necessários 7 anos para isto acontecer.

É por isso que o versículo usado como tema do nosso texto diz que “por
muito tempo Josué fez guerra com estes reis”.
E é disso que gostaríamos de refletir neste artigo.
Muitas vezes esperamos que tudo aconteça de forma muito rápida em
nossas vidas.
E ficamos decepcionados quando as coisas não ocorrem desse modo.
Porém é importante salientar, que tudo aquilo que estamos esperando,
nem sempre se dará na velocidade que queremos.
Por isso é necessário que se tenha paciência em determinadas
ocasiões.
Muitas vezes, quando achamos que as coisas não estão acontecendo,
pode ser somente uma impressão, fruto da nossa impaciência.
Como a própria Palavra de Deus diz, “tudo tem seu tempo
determinado”.
Porém é difícil chegar a esta conclusão quando estamos tão envolvidos
e cheios de pressa em ver os resultados acontecerem.
Mas é necessário que façamos a nossa parte e fiquemos posicionados,
para que não venhamos a perder a bênção, movidos pela impaciência
ou desobediência.
Rápido ou devagar são conceitos determinados pelo homem, de acordo
com os seus interesses. O tempo certo é o de Deus.
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A FÉ SEM OBRAS É MORTA
Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também
a fé sem obras é morta. (Tiago: 2.26)
Algumas pessoas fazem certa confusão diante deste versículo,
achando que para sermos salvos precisamos estar fazendo alguma
coisa, ou seja, seria como uma reciprocidade pelo fato de estarmos
praticando boas ações.
O que precisamos entender de uma
forma muito clara é que ninguém será
salvo como um pagamento pelas suas
obras.
Outra coisa muito importante é que
determinadas pessoas simplesmente dizem ter fé, porém ao olharmos
para as suas vidas, chegamos à conclusão que nada mudou, ou seja,
não se tornaram uma nova criatura e como alguém pode dizer isso se
os seus comportamentos estão nos mostrando algo totalmente
diferente.
Onde estamos querendo chegar? Estamos querendo dizer que a fé
verdadeira transforma as nossas vidas, fazendo com que as nossas
atitudes sejam completamente diferentes da vida que tínhamos antes
e, sendo assim, uma vez que fomos totalmente transformados as boas
obras serão uma consequência natural dessa nova vida.

Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade que foi
conquistada pelo povo de Israel e ela ajudou aos espias que foram até
aquela cidade com a finalidade de observá-la.
Porém, o motivo principal para essa atitude foi a sua fé nos planos que
Deus, que lhe deu a coragem necessária para esconder aqueles
homens e os ajudar a fugir, ou seja, a sua fé inabalável provocou uma
grande obra. Por consequência ela e toda a sua família foram salvos
quando a cidade foi tomada e destruída.
O que está muito claro é que se não trazermos dentro de nós a
verdadeira fé, que implica em um envolvimento completo com Deus,
com certeza, não conseguiremos produzir boas obras e o nosso serviço,
de forma isolada, não conseguirá substituir o compromisso que Deus
exige de nós.
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QUE ADIANTA GANHAR O MUNDO E
PERDER A NOSSA ALMA
Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua
alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? (Mateus:
16.26)
Vivemos um tempo em que as pessoas lutam desesperadamente para
acumular riquezas, querendo cada vez mais, independentemente da
situação em que se encontrem ou da idade que tenham, o único objetivo
é fazer crescer aquilo que possuem.
Em primeiro lugar não existe nada de
errado em querer prosperar, em
acumular bens materiais, em desejar
ficar rico, até porque faz parte da
essência do caráter do ser humano
essa vontade.
O grande problema é colocar esse objetivo como sendo o único das
nossas vidas, entendendo que arrecadar cada vez mais é a única coisa
que importa.
Ficamos impressionados como determinadas pessoas que já possuem
um padrão de vida excelente, continuam querendo ganhar o mundo não
se preocupando com os meios utilizados para conseguir os seus
intentos, já que o que realmente importa é aumentar os seus bens.
Como dissemos nada contra com a vontade de enriquecer, entretanto,
a notícia ruim é que para onde todos nós vamos não poderemos levar
coisa alguma, ou seja, infelizmente, muita gente está totalmente
absorvida em ganhar e desfrutar das coisas que acumulam e não

conseguem perceber que precisam se preocupar com a eternidade que
vai chegar.
E não estamos falando somente de quem não acredita nessa
possibilidade, estamos nos referindo, também, àquelas que dizem crer,
mas que estão tão atarefadas em acumular a qualquer preço que
esquecem por completo que as coisas não terminam aqui.
Ao escolhermos esse estilo de vida estamos fazendo uma troca terrível,
estamos tentando ganhar o mundo inteiro, mas perdendo a
possibilidade que nos foi oferecida por Deus, estamos dando às costas
à promessa da salvação.
Tudo aquilo que ganharmos aqui, aqui ficará, isto é, o dinheiro, os bens,
os diplomas, o poder, as honras, nada disso representa um passaporte
para vida eterna, por isso precisamos rever nossos conceitos e
refletirmos bem a respeito do que estamos dando em recompensa da
nossa alma.
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O TERRÍVEL MEDO DE FRACASSAR
Então consultaram novamente o Senhor: "Ele já chegou?" E o Senhor
disse: "Sim, ele está escondido no meio da bagagem". Então correram
e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos
do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: "Vocês veem
o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre
todo o povo". Então todos gritaram: "Viva o rei!" (1 Samuel: 10.22-24)
Era madrugada quando Samuel chamou Saul e lhe disse para se
levantar e sair com ele. Quando chegaram perto da saída da cidade
Samuel determinou que Saul esperasse um pouco e mandasse o seu
empregado ir à frente.
Nesse instante ele derramou o azeite que tinha levado consigo na
cabeça de Saul, deu-lhe um beijo e lhe
deu a notícia que Deus o estava
ungindo como rei de Israel, continuou
falando que ele governaria e livraria
aquele povo de todos os seus inimigos
e que aquela era a confirmação que o
Senhor o tinha escolhido para ser o
chefe do seu povo.
Sendo assim, quando o povo de Israel se reuniu para escolher um rei,
Saul já tinha conhecimento de que ele seria o escolhido, entretanto, em
vez de comparecer diante do povo, ele preferiu se esconder no meio da
bagagem.

Como foi dito Saul já sabia que tinha sido escolhido para ser o rei de
Israel, porém preferiu se refugiar e é sobre essa atitude de se esconder
que gostaríamos de abordar nesse artigo.
É muito mais comum do que imaginamos esse tipo de procedimento em
muitas pessoas diante de uma grande responsabilidade. O medo do
fracasso faz com que muita gente prefira se colocar numa situação de
anonimato a enfrentar determinados desafios.
E por que isso acontece? Existem vários motivos, porém existem dois
que são os mais comuns.
O ser humano tem uma enorme preocupação com o que o seu
semelhante possa pensar a seu respeito, sendo assim com vistas a não
se expor diante dos amigos, dos colegas de trabalho, da família, enfim,
daqueles que fazem parte do seu dia a dia, ele prefere não assumir
maiores responsabilidades, ou seja, prefere conviver com a frustração
de não tentar, a enfrentar um desafio, com medo do que os outros vão
pensar.
Outro

motivo

que

leva

o

homem

a

se

esconder

de

maiores responsabilidades é não acreditar em si próprio. Ele não
consegue se enxergar assumindo maiores desafios, ele acha que
nasceu para fazer tarefas menores e nunca possui condições de
assumir determinadas obrigações.
O grande problema para as pessoas que agem dessa forma é que
perderão inúmeras oportunidades, estarão sempre apreciando o
sucesso dos outros, irão, ao longo dos anos, tornando-se pessoas
frustradas e se esconderão cada vez mais.
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Entretanto, para aqueles que não querem conviver mais com essa
situação, a notícia boa é que aqueles que assumem determinadas
responsabilidades não se tratam de pessoais especiais ou superiores a
ninguém, é gente determinada, corajosa, preparada para aquilo que se
propõe e que não teme o desconhecido, ou seja, gente como nós, que
não se importa com que os outros pensam e que, com certeza, já
tiveram e terão os seus fracassos, mas que continuam em frente.

OBJETIVOS
O objetivo principal do Blog Palavra Fiel é divulgar a Palavra de Deus.
Através de mensagens, artigos e vídeos mostrar às pessoas que existe
um rio de água viva e quem beber desta água jamais terá sede, pelo
contrário, terá encontrado a vida eterna.
Vida eterna que foi colocada à
disposição de todas as pessoas, já
que Deus deseja que todos sejam
salvos, pois planejou isso desde o
início.
Plano esse que teve um custo muito alto, pois Jesus precisou morrer
para que todos os pecados da humanidade fossem perdoados.
E o homem para ter acesso à salvação precisa crer e confessar Jesus
como Salvador e Senhor, pois somente através de Cristo ele será salvo.
Como está escrito em João: 14.6: Respondeu Jesus: "Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim".
Sendo assim, peço que você compartilhe esse E-book com os seus
amigos ou presenteie a alguém.
Fazendo isso você estará cumprindo uma ordenança de Jesus de levar
a Sua palavra até os “confins da terra”.
Quem sabe você estará plantando a primeira semente no coração de
alguém?

