O que é Fé?
2 Reis 4.8-32
8
Certo dia, passou Eliseu por Suném, onde se achava uma mulher rica, a
qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava
para comer. 9 Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é
santo homem de Deus. 10 Façamos-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de
pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro;
quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali.
11
Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. 12 Então,
disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante
do profeta. 13 Este dissera ao seu moço: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com
muita abnegação; que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a
teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do
meu povo. 14 Então, disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu:
Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. 15 Disse Eliseu: Chama-a. Chamando-a
ele, ela se pôs à porta. 16 Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a um ano,
abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua
serva. 17 Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez
um ano, segundo Eliseu lhe dissera.
18
Tendo crescido o menino, saiu, certo dia, a ter com seu pai, que estava
com os segadores. 19 Disse a seu pai: Ai! A minha cabeça! Então, o pai disse ao seu
moço: Leva-o a sua mãe. 20 Ele o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos
ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. 21 Subiu ela e o deitou sobre a cama do
homem de Deus; fechou a porta e saiu. 22 Chamou a seu marido e lhe disse: Mandame um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e
volte. 23 Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de Festa da Lua Nova
nem sábado. Ela disse: Não faz mal. 24 Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao
moço: Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu to disser.
25
Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao monte Carmelo. Vendo-a de
longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita; 26 corre ao seu
encontro e dize-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela
respondeu: Tudo bem. 27 Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte,
abraçou-lhe os pés. Então, se chegou Geazi para arrancá-la; mas o homem de Deus
lhe disse: Deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o SENHOR mo encobriu e
não mo manifestou. 28 Disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu:
Não me enganes? 29 Disse o profeta a Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão
contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e, se alguém te saudar, não lhe
respondas; põe o meu bordão sobre o rosto do menino. 30 Porém disse a mãe do
menino: Tão certo como vive o SENHOR e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ele
se levantou e a seguiu. 31 Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto
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do menino; porém não houve nele voz nem sinal de vida; então, voltou a encontrarse com Eliseu, e lhe deu aviso, e disse: O menino não despertou.
32
Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a
33
cama. Então, entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao SENHOR. 34 Subiu
à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus
olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre
ele; e a carne do menino aqueceu. 35 Então, se levantou, e andou no quarto uma vez
de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino; este espirrou sete
vezes e abriu os olhos. 36 Então, chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a
chamou, e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. 37 Ela
entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra; tomou o seu filho e saiu.
A partir deste relato, o que Deus quer nos ensinar?
O que você aprender em termos de fé?
Em quem você tem posto a sua fé?
E de que forma?
A história nos mostra que a fé deve funcionar nas mínimas e nas grandes
coisas.
A nossa fé não pode ser sinalizada somente ao aspecto do segmento
religioso.
Fé e religiosidade funcionam dentro dos protocolos das performances da
sociedade.
Por que somos desafiados a termos fé?
Mas, a fé que canaliza a vontade de Deus, para a nossa vida, não pode ser
abstrata.
A fé é a materialização da sua capacidade de crer na pessoa de Jesus Cristo.
Nos brasileiros, somos crédulos na nossa essência.
Temos um cabedal de crenças folclóricas mas, o mais importante é
demonstrarmos a nossa fé.
A fé é viver que vai além das palavras,... pelo campo da experiência.
Tiago 2.26 - "Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim
também a fé sem obras é morta."
Qual é a razão de você crer?
Por que você crê?
Para que você crê?
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O autor desta passagem, demonstra que aquela mulher simples, natural,
humana com suas limitações, oscilações, com todos os seus defeitos mas, uma
mulher que foi capaz de entender os preceitos de Deus.
O problema de nos brasileiros, não é a capacidade de crer mas, é não saber
em quem crer. Por que crer? Para que crer?
Você sabe por que eu resolvi viver pela Fé?
Por causas das minhas fraquezas.
Você sabe por que eu decidi viver para a Fé?
Para poder fazer maiores coisas do que eu humanamente poderia fazer.
Você sabe por que você precisa viver pela Fé?
Porque você mesmo não dará conta de fazer, o que você mesmo, se propõe
a fazer.
Sem a Fé, você não consegue ser um bom marido.
Sem a Fé, você não consegue ser um bom pai.
Sem a Fé, você não consegue vencer o vício.
Sem a Fé, você não consegue vencer a ignorância.
Sem a Fé, você não consegue ser uma boa esposa.
Sem a Fé, você não consegue ser uma boa mãe.
Sem a Fé, você não consegue ser um bom filho.
Sem a Fé, você não consegue ser uma boa filha.
A Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância mas,
anuncia que todos se arrependam.
Eu preciso da Fé porque, por muito tempo, eu vivi o caminho do humanismo,
das crenças contrárias à Deus.
A minha inteligência e minha capacidade de fazer as coisas, não aniquila e
nem substitui, aquilo que só Deus pode fazer em nossa vida.
O texto nos fala que existe duas coisas que Deus quer, ver, fazer e cooperar
conosco para desenvolver em nossa Fé.
Ele quer que nossa Fé cresça.
Ele quer colocar a nossa Fé em prova, para que se torne mais forte.
Ou seja, dar razão a minha Fé.
Quantas pessoas desmoronam ou se perdem no decorrer da caminhada.
Porque não entendeu o que é Fé.
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A Fé que eu desenvolvo no meu coração não é para ter uma religião.
Não é uma Fé para dar significado e propósito para minha religião.
Eu preciso de Fé e viver pela Fé, para descobrir a razão de existir.
Porque, sem a Fé não descobrimos este propósito.
A mulher sunamita aprendeu lições de Fé e Deus quer que aprendamos
também.
Deus nos tira da zona de conforto, porque Deus quer que nossa Fé cresça.
Por muito tempo, eu não entendia o significado deste versículo: "Todas as
coisas contribuem pra o bem daqueles que amam e confiam no Senhor" (Romanos
8.28)
- Senhor, onde é que isto se encaixa na minha vida?
Deus tem prazer no sofrimentos dos seus?
Não, Deus não tem prazer nisso!
Mas, Deus também não é o causador do sofrimento da nossa vida.
Deus não é o causador das misérias da natureza humana.
Ao contrário, Deus é a resposta para que eu possa vencer e não sucumbir
diante da miserabilidade da minha própria natureza.
Na verdade, o entendimento do texto, mostra que a mulher sunamita, estava
satisfeita com seu estilo de vida.
Olhe para mim:
Quando você esta satisfeito com o estilo de vida que você esta vivendo,... a
Fé não tem nenhum sentido.
Quando você esta satisfeito com seu estilo de vida, e que você esta vivendo,
...Deus e tudo que diz respeito a Ele, ...é irrelevante para o seu coração,...o seu ser.
A mulher sunamita, tinha a sua mente tranquila, e ela queria apenas uma
religião para se encaixar dentro da sua zona de conforto. Isto é, quando Deus quiz
trazer uma mudança em sua vida, ela não queria isto. Porque ela estava confortável.
Provavelmente, duas coisas passaram na mente daquela mulher.
Quando o profeta resolveu confronta-la com seu estilo de vida.
Primeiro, ela esta dizendo para ele: - Não, esta tudo bem em minha vida. Eu
não tenho filhos, não tenho problemas financeiros, não tenho aborrecimentos,...é só
eu e meu marido,...vivemos uma vida boa.
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Por que, que nós, temos uma natureza que se conforma com pequeninas
coisas, quando Deus tem grandes coisas em nossas vidas?
Mas, o profeta confronta aquela mulher, e a princípio uma alegria enorme
mas, também vem o medo da decepção,...e finalmente ela decide confiar no profeta
Eliseu.
Qual é a lição para a reflexão?
Nós temos que aprender, pela Fé, a superar e lidar com nossos medos. E
confiar em Deus.
Muitos, não alavancam no discernimento da Fé, porque em um determinado
momento da vida, abraçaram a Fé,...teve uma decepção,...e nós temos medo da
decepção!
E quando, tem medo de decepções,...e provavelmente você que é
cristão,...você diz: - Poxa, mas eu já tentei!
Será que tentou mesmo?
- Eu sei tudo isto da Bíblia!
Mas, será que sabe mesmo?
Será que foi uma entrega total? Ou foi parcial?
Será que viveu a essência de Deus? Ou, viveu a essência da religião?
Será que teve uma experiência com Deus? Ou, uma experiência com a
religião?
Não substitua experiência com religião...com experiência com Deus!
Deus está acima da religião.
Tentou vencer algo em sua vida e caiu.
Olhe para mim:
A falha da nossa vida ou a desgraça não é cair.
Mas, a Bíblia diz que o cair é do homem mas, o levantar é de Deus.
A nossa vida é de altos e baixos, de tropeços mas,...eu sei em quem tenho
crido.
Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final.
Não importa quantas vezes você caiu,...se levante e ore pela Fé no seu Cristo
Jesus.
A mulher sunamita tinha esta decepção.
Ela não podia se decepcionar,...sua vida estava confortável.
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E tem gente que não tenta!
Culpar a Deus e o profeta, por dar-lhe um filho sem pedir,...a mulher ficou
decepcionada, frustrada e profundamente triste.
Culpar a Deus, é o que mais fazemos!
Dizer para Ele, que nós não conseguimos vencer, porque não nos ajudou.
Não é isso!!!!
Deus não disse que não tropeçaríamos.
Deus não disse que não fracaçaríamos.
Deus não disse que não teríamos vontade de desistir.
Pelo contrário, Deus disse que teríamos aflições mas, que tivéssemos bom
ânimo e que venceríamos até atingir a maturidade.
Aquela mulher tinha dois caminhos. Ficar decepcionada, ...profundamente
triste,...culpar à Deus por Ele lhe dar um filho que ela não pediu ou buscar à Deus
com Fé.
O que ela decide???
Ela decide buscar à Deus.
Ela acreditava que Deus lhe deu um filho e poderia ressuscitá-lo.
Ela acreditava que Deus não deixaria passar nada desapercebido aos Seus
olhos.
E Deus honrou a Fé daquela mulher.
Deus trouxe seu filho de volta à vida.
Eu não sei, o que você perdeu ou que você tem medo.
Eu não sei, qual a frustração que você já passou na vida,...para olhar o
caminho da Fé com desconfiança.
Eu não sei, qual a sua frustração,...se é na área financeira,...se é na área
conjugal,...se é na área emocional,...se é na área social.
Mas, eu digo uma coisa para você:
"Aquele que põe a mão no arado,...ele não pode olhar para traz".
E uma vez que olhamos para Deus,...ficamos interessados nEle,...porque
descobrimos que Ele é nossa ESPERANÇA.
Quantas famílias destruídas.
Quantas pessoas frustradas e sem relacionamento com Deus. Apesar, de um
determinado tempo, ter vivido um êxtase com Deus.
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Não espere estar no desespero para se relacionar com Deus.
A Fé não é para você crer.
A Fé é para você viver.
Sem Fé, é impossível agradar à Deus.
Sem Fé, é impossível você entender os propósitos de todas as
desgraças,...todas as áreas negativas que acontece em sua vida.
Não olhe para a Fé, como apenas um amuleto para alcançar alguma coisa.
Mas, olhe para a Fé, como uma ponte para te levar de volta, ao coração
daquele que prometeu lhe dar vida e vida em abundância.
Sem Fé, você não tem vida.
Sem Fé, não há propósito no seu coração.
Sem Fé, não há como você entender os propósitos de Deus.
Sem Fé, não há milagres em seu coração e no seu estilo de vida.
A Fé, faz com que entendamos, através da Graça de Deus, em que Deus
revela o Seu amor e a Sua habilidade para satisfazer os Seus propósitos em nossa
vida.
Não importa o que a vida pode trazer,...você é capaz de superar tudo e todas
as coisas por meio da Fé.
Concluindo....
Minha pergunta para você:
Em quem você tem posto a sua Fé???
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