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O EXAME DA FÉ
“O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas
ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de
certas pessoas que induzem os incautos ao erro.” (Efésios 4:14)
PENSAMENTO:
Se desejarmos crescer espiritualmente devemos saber analisar o que ouvimos e
aprendemos, para reter o que é bom, praticar a palavra e nos afastarmos daquilo
que não provem de FÉ e da Sã Doutrina, para que a nossa confissão seja em linha
com a Nova Aliança e possamos desfrutar de melhores e Superiores Promessas.
1. O propósito do exame:
a) Enriquecidos na Palavra
“à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para
serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o Nome de nosso
Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: Graça e paz a vós outros, da parte de Deus
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo! Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus
que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em
toda a palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi
confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto
aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.” (1ª Coríntios 1:2-7)
b) Para não se tornar carnal
“Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais,
como a crianças em Cristo.” (1ª Coríntios 3:1)
c) Para ter um segundo benefício
“Confiando nisso, e para que recebêsseis um segundo benefício, planejei primeiro
visitá-los” (2ª Coríntios 1:15)
d) Para não precisar de repreensão
“Esta será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, “toda questão precisa ser
confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas”. Já vos adverti quando
estive entre vós, pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que
anteriormente pecaram e a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os
pouparei” (2ª Coríntios 13:1,2)
e) Ver se estamos na FÉ
“Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estais realmente na FÉ. Provai
a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estejais
reprovados.” (2ª Coríntios 13:5)
2. Devemos manter firme a confissão
a) Viver pela palavra da FÉ
“Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da Lei: “O homem que pratica
a justiça proveniente da Lei viverá por meio dela”. (Romanos 10:5)
Mas o que ela diz? “A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração”, ou
seja, a palavra da FÉ que estamos pregando:” (Romanos 10:8)
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b) O mesmo Espírito da FÉ
“Assim está escrito: “Cri, por isso declarei!” Com esse mesmo espírito de FÉ, nós
igualmente cremos e, por esse motivo, falamos.” (2ª Coríntios 4:13)
3. Aprender a distinguir a Doutrina
a) Devemos ser como os de Beréia
“Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto, receberam a
mensagem com vívido interesse, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o
propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade.” (Atos 17:11)
b) Identificar em que se apóia a sua FÉ
“para que a vossa FÉ não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus.
A sabedoria que vem do Espírito” (1ª Coríntios 2:5)
c) Paulo enviou Timóteo pois era fiel a Palavra
“Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual
vos trará à lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu
ensino por toda parte, em todas as igrejas.” (1ª Coríntios 4:17)
d) Entender o Evangelho
Foi exatamente a respeito dessa Salvação que os profetas indagaram e examinaram,
os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o
tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que
neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de
passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam
ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as
verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos
pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses
que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Assim sendo, estai com a
mente preparada, prontos para agir; alertas, depositai toda a vossa esperança na
graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. (1ª Pedro 1:10-13)
4. Testemunhar a Cristo
a) Nossa esperança eterna
“Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais
miseráveis de todos os seres humanos.” (1ª Coríntios 15:19)
b) Amar a Cristo
“Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata!”
(1ª Coríntios 16:22)
c) Manter a FÉ e a boa consciência
“preservando a FÉ e a boa consciência; porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la,
naufragaram na FÉ.” (1ª Timóteo 1:19)
PALAVRA FINAL:
Somos povo Eleito, Escolhido, Amados por Deus, mas isso não diminui a nossa
responsabilidade de estudarmos Sua Palavra e buscar o crescimento espiritual, para
melhor nos conduzirmos no nosso dia a dia e levarmos outros à Cristo pelas nossas
atitudes. (2ª Coríntios 13:7-9)

