Viver por fé, uma opção radical - Texto: (Hebreus 11: 38-40)
Lembre-se de orar pelo lar que esta recebendo o Grupo Familiar no dia de hoje.
"O justo viverá por fé" (Romanos 1.17; Gálatas 3.11; Habacuque 2.4) viver por fé é o
maior desafio do cristão na atualidade. Os “Heróis pela Graça”, segundo o escritor aos
Hebreus, batalharam pelo que desejavam alcançar, era notório que todos desejam
pautar sua vida segundo os princípios de Deus.
Esses heróis basearam suas vidas nos escritos de Paulo e nos ensinamentos de Jesus
Cristo, foram exemplos a serem seguidos, pois tudo que fizeram tinha a finalidade de
levar as pessoas a se aproximarem de Deus através de um relacionamento profundo com
Ele.
A Fé compreende uma necessidade absoluta para aceitar que Deus é o criador de tudo e
ainda oferecer um culto aceitável. A Fé tem a certeza das Promessas de Deus, e está
confiante no Seu Poder (Hebreus 11:1), é importante entender que, confiança plena não
significa esperar que Deus faça aquilo que queremos. Antes, é confiar que Ele vai fazer,
ainda que não seja o que pensamos. Lembre-se que pela fé entendemos que Deus não
atende os nossos desejos e sim as nossas necessidades.
A Fé age segundo as Promessas de Deus (Hebreus 11: 8-22), tem uma atitude de
esperança e considera Cristo sobre tudo e todos (Hebreus 11: 26);
Viver radicalmente pela FÉ: É Oferecer: (Hebreus 11.4) – Abel é o primeiro exemplo
de alguém que recebeu essa aprovação divina. É viver uma Vida Agradável a Deus
(Hebreus 11. 5,6). É amar a Deus acima de qualquer coisa.
Viva para agradar a Deus (Hebreus 11. 5, 7). O mundo incrédulo foi condenado por
causa de sua preocupação com o presente, porém Noé herdou a Justiça que vem pela fé.
(Hebreus 11. 8, 10, 17 – Abraão – Pela Fé Peregrinou, ele ouve o pedido de Deus
e obedece por fé. Fé não exige explicações, a Fé descansa nas promessas.
Os Heróis pela Fé enfrentaram as Dificuldades: (Hebreus 11. 13) – Viveram como
peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Não foram pessoas conformados com a
situação (Romanos 12:2) – A atitude cristã deve ser determinada pelo conhecimento
do evangelho e não pelas questões passageiras da vida.
Os Heróis pela graça (Hebreus 11. 32-39) Vivenciam os paradoxos (ausência de
lógica, nexo) da Fé: A lista de realizações através da fé passa por aqueles que
receberam a vitória para aqueles cuja fé envolveu sofrimento e uma aparente derrota.
(Hebreus 12:1) – A memória do justo será abençoada.
Questões:
1 – Você consegue descrever o tamanho da sua fé? Comente.
2 – Qual sua reação quando não recebe o que você pediu com muita fé? Comente.
3 – A fé exige radicalismo?
Aplicações na vida: Guarde isso no seu coração; Sem fé é impossível agradar a
Deus.

