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OS INIMIGOS DA FÉ VIVA
“Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos
profetas; isto é, a justiça de Deus pela FÉ em Jesus Cristo para todos os que crêem; pois não
há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; sendo justificados
gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus
propôs como propiciação, pela FÉ, no seu sangue, para demonstração da sua justiça por ter
ele na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos; para demonstração da
sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que
tem FÉ em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não; mas
pela lei da FÉ.” (Romanos 3:21-27 KJA)
PENSAMENTO:
O fundamental na vida de um cristão é compreender sua total dependência de Cristo.
Nunca achar que suas conquistas vieram de sua própria capacidade, mas estar sempre
direcionando a Honra e a Glória para Ele. Nunca pensar que sua Salvação veio por seu
merecimento mas entender que todos carecem da Glória de Deus pois sua carne foi
infectada pelo pecado.
1. Em Cristo nós temos um chamado Santo, sermos Ministros de uma Nova Aliança.
a) Vivendo por FÉ.
“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”. (Romanos 1:17)
b) Pela Graça de Deus em nossas vidas.
“Porquanto, se é pela graça, já não o é mais pelas obras; caso fosse, a graça deixaria de
ser graça”. (Romanos 11:6)
2. Para me manter na FÉ a Palavra tem de estar na minha confissão.
a) Se não provem de FÉ é do maligno.
“Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com FÉ; e tudo
o que não provém da FÉ é pecado”! (Romanos 14:23)
b) Pela FÉ alcançamos as promessas.
“de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da
FÉ e da longanimidade, recebem a herança prometida”. (Hebreus 6:12)
c) Pela FÉ agradamos a Deus.
“Em verdade, sem FÉ é impossível agradar a Deus; portanto, para qualquer pessoa que
dele se aproxima é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos
se consagram a Ele”. (Hebreus 11:6)
3. Muitos ensinam uma palavra contrária a FÉ, criando aberrações, impedidos de viver por FÉ.
a) Levam o povo à destruição.
“Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da Palavra.
Porquanto fostes negligentes no ensino, Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais
sejais sacerdotes diante de mim; visto que vos esquecestes da Torá, Lei, do teu Elohim,
Deus, eis que Eu também ignorarei vossos filhos”. (Oséias 4:6)
b) Cheio de jactância.
Jactância = Grego – Kalakauchaomai – Gabar-se, ufanar-se, vangloriar-se
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“Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído! Por qual lei?
Das obras? Não, ao contrário, pela lei da FÉ”. (Romanos 3:27)
“não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por
esse motivo”. (Efésios 2:9)
c) Indo contra a Bíblia.
“Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que
toda a massa fique fermentada”? (1ª Coríntios 5:6)
“Do mesmo modo a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de
grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por
uma fagulha”. (Tiago 3:5)
“Entretanto, estais agora vos orgulhando das vossas capacidades. E toda vanglória
como essa é maligna”. (Tiago 4:16)
4. Quem tem uma vida carnal se afasta da FÉ.
a) A carne para nada aproveita.
“O que acontecerá quando virdes o Filho do homem ascender para o lugar onde estava
antes? É o Espírito quem dá vida; a carne em nada se aproveita; as palavras que Eu vos
tenho dito são Espírito e são vida”. (João 6:62,63)
b) A carne é inimizade contra Deus.
“Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à Lei de Deus,
nem consegue fazê-lo”. (Romanos 8:7)
c) A carne não herda o Reino.
“Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus,
nem o que é perecível pode herdar o imperecível”. (1ª Coríntios 15:50)
5. Quem quer viver por obras da carne, buscando perfeição na carne, abre mão da FÉ.
a) Na carne está a lei do pecado.
“Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor! De modo que, eu mesmo com a razão
sirvo à Lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado”. (Romanos 7:25)
b) Mortificamos a carne pelo espírito.
“Porque, se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis; no entanto, se pelo
Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis”. (Romanos 8:13)
c) Fomos circuncidados no coração.
“Absolutamente não! Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma
do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da Lei”. (Romanos 2:29)
“Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a
circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa”. (Colossenses 2:11)
d) Confiamos na fidelidade de Deus.
“mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si
mesmo”. (2ª Timóteo 2:13)
PALAVRA FINAL:
Em Cristo fomos feitos novas criaturas. Fortalecidos no nosso espírito, prontos a subjugar
a nossa carne e viver as melhores e superiores promessas, por FÉ. Nesta Nova Aliança
recebemos coisas novas de Deus, podemos sonhar e realizar, não mais apoiados em
nossa capacidade, mas firmes em Cristo Jesus. (Romanos 5:1,2)

