12º dia – Sexta-Feira (16/03)
Juntos combatendo o combate da fé
IITm 4:6-8 Eu já estou sendo derramado como uma
oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha
partida.
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a
fé.
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o
Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não
somente a mim, mas também a todos os que amam a
sua vinda.
O que fé? Fé é o conhecimento que nós temos de
quem Deus é.
Isso significa dizer que todo o fundamento do
combate da fé está no conhecimento da vontade de
Deus para nossa vida cristã.
Quando o apostolo fala do combate da fé, ele está
falando de toda a sua trajetória de vida cristã.
O combate da fé evolve tudo aquilo na nossa vida que
precisamos exercer fé.
O combate da fé significa lutarmos contra as
tentações e provações com o conhecimento que
temos de cristo, para alcançarmos a salvação das
nossas almas. IPed 1:5-9 que, mediante a fé, são
protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação
prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês

exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação.
Assim acontece para que fique comprovado que a fé
que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que
perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e
resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus
Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o
amam; e apesar de não o verem agora, crêem nele e
exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês
estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das
suas almas.
O justo foi chamado por Deus a viver da fé Hb 10:38
Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não
me agradarei dele".
Todas as nossas ações, obras, e feitos na vida cristã
exigem fé, e se exige fé, tem que ter combate Hb 11:6
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele
se aproxima precisa crer que ele existe e que
recompensa àqueles que o buscam. Rm 14:23 Mas
aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque
não come com fé; e tudo o que não provém da fé é
pecado.
Se desejarmos exercer fé, precisamos está prontos
para o combate.
Quais são alguns combates que temos que enfrentar
constantemente?

1.

2.

3.

4.

5.

O combate contra o pecado Hb 12:4 Na luta contra o
pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de
derramar o próprio sangue.
O combate da carne contra o Espírito Gl 5:17 Pois a
carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o
Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em
conflito um com o outro, de modo que vocês não
fazem o que desejam.
O Combate contra hortes Espirituais da maldade Ef
6:12 pois a nossa luta não é contra pessoas, mas
contra os poderes e autoridades, contra os
dominadores deste mundo de trevas, contra as
forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
O combate contras os sofismas IICo 10:3-5 Pois,
embora vivamos como homens, não lutamos
segundo os padrões humanos. As armas com as
quais lutamos não são humanas; pelo contrário,
são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Destruímos argumentos e toda pretensão que se
levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a
Cristo.
O combate contra a nossa própria razão ICo 2:14
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que
vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e
não é capaz de entendê-las, porque elas são
discernidas espiritualmente.

6.

O combate das coisas visíveis e as invisíveis IICo
5:7 Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.

Nós temos a tendência de andar pelo que vemos.
Nossa batalha da fé começa quando insistimos em
crer no que estamos vendo e Deus diz: bem
aventurados os que não viram e creram.
O rei Davi nos dá um excelente exemplo do que
significa andar pelo invisível.
ISm 17:20-58
Quando o povo de Deus foi enfrentar os Filisteus.
O povo de Deus estava todos animados e
empolgados.
Eles estavam achando que iam dar uma surra nos
Filisteus.
O povo de Deus do lado de cá e os Filisteus do lado de
lá.
Um grande vale no meio.
De repente um fato novo.
E um fato novo revela nossa ignorância.
E como a fé é conhecimento.
Então, toda vez que enfrentamos alguma coisa que
não conhecemos, temos a tendência de sermos
abalados na fé.

Então, só vamos combater esse fato novo com mais
conhecimento.
Mas em vez daquele povo buscar mais conhecimento
em Deus, eles buscaram mais conhecimento em
Golias.
Porque a Bíblia diz que eles ficaram ouvindo Golias
por quarenta dias.
E ficaram observando Golias por quarenta dias.
Eles observaram tanto Golias, que eles conseguiam
dizer em detalhes quem ele era.
Eles fizeram um mapeamento espiritual de Golias.
Eles sabiam tudo sobre o inimigo.
Eles sabiam em centímetros quantos metros Golias
tinha dois metros e noventa.
Eles sabiam quanto pesava em gramas a ponta da
lança de Golias seis quilos e oitocentos gramas.
Eles sabiam quanto pesava a couraça de Golias
sessenta e quatro quilos.
Eles sabiam como era exatamente o desenho da
couraça.
Era de escama de bronze e ele tinha tornozeleiras,
tinha um capacete de bronze na cabeça.
Eles sabiam exatamente onde Golias colocava a lança,
não era nem do lado, nem na mão, ele colocava atrás.

Isso que é mapeamento espiritual.
Davi chegou para enfrentar Golias. Observe.
O povo está lá quarenta dias ouvindo o que Golias fala
e vendo como Golias é.
E estão alimentando a sua incredulidade, porque se a
fé é a certeza do que não se vê a incredulidade é
certeza do que se vê.
Incredulidade não é falta de fé, incredulidade é uma
forma de crer a partir do que vemos.
Ai Davi chegou naquela situação, olhou bem para
Golias e disse: há, mas ele não é circuncidado.
Enquanto todo mundo estava procurando em Golias
as marcas de Golias, para aprender como era Golias e
o que podia.
O que Davi procurou em Golias?
Davi procurou Deus em Golias.
Porque não tinha olhos para conhecer outra coisa.
Sabe como Davi resolvia o problema dele?
Procurando Deus.
Aí ele olhou para Golias e não viu Deus.
Então, o problema já está resolvido.
Porque eu tenho a marca de Deus, ele não tem.
Então, já está resolvido.

Porque a fé vem de conhecer a Deus, Davi procurou
Deus em Golias, e não achou logo a fé de Davi foi
fortalecida.
Este é o verdadeiro mapeamento espiritual que
devemos fazer das coisas.
Devemos procurar onde estão as marcas de Deus que
vão formar o nosso entendimento e nossa
consciência.
Porque nós somos aqueles que materializam as
realidades espirituais.
Então, Davi foi lá e entendeu exatamente que era a
realidade espiritual.
E o que Davi viu, era exatamente a parte invisível de
Golias.
Todo mundo estava olhando para Golias e estavam
vendo o que era visível.
Davi foi lá e viu o que era invisível.
Porque as coisas visíveis são a partir das invisíveis.
É por isso que a palavra diz em Pv 4:20-22 Meu filho,
escute o que lhe digo; preste atenção às minhas
palavras.
Nunca as perca de vista; guarde-as no fundo do
coração,
pois são vida para quem as encontra e saúde para
todo o seu ser.

O nosso combate da fé começa quando tiramos os
nossos olhos da palavra e os fixamos nas
circunstâncias.

