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Pela Fé 
 

1 João 5:4-8 

 
Introdução: a fé supera os conflitos da alma, é o que nos dá firmeza na nossa caminhada 
com Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se 
aproxima dele, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam (Hb 11:6). João 
afirma que a nossa fé é a vitória que vence o mundo (1 Jo 5:4). Paulo nos lembra que o justo 
viverá pela fé (Rm 1:17).  

 
Em todo tempo, a nossa relação com Deus reivindicará a ação da nossa fé. Sabendo disso, o 
inimigo tentará de todos os meios e formas atacar o território da fé, pois sabe que se 
conseguir nos enfraquecer nesse campo, poderá ter alguma oportunidade. Portanto, devemos 
vigiar a fim de preservarmos a nossa fé e não naufragarmos. Mediante essas colocações, 
podemos perguntar: O que pode nos fazer naufragar na fé? 
 

1. Emoções desajustadas – em primeiro lugar, vemos que os que estão abatidos 
emocionalmente têm dificuldades em se manter firmes na fé. A Bíblia fala de um pai que 
estava abalado emocionalmente por ver o seu filho, desde a infância, ser possuído e castigado 
por um demônio. Quando ele pergunta se Jesus poderia fazer alguma coisa, o Senhor 
responde que tudo era possível ao que crê. O homem, com lágrimas, diz que cria, mas pediu 
que Jesus o ajudasse na sua falta de fé (Mc 9:17-27). Ao dizer que acreditava, mas, ao mesmo 
tempo, pedir que Jesus lhe ajudasse na sua incredulidade, esse homem exemplifica como os 
nossos sentimentos, quando estão afetados, se tornam confusos e roubam a nossa 
capacidade de crer. 
 

2. Uma vida centrada no que é material – em segundo lugar, quando a nossa vida é 
centrada nas coisas materiais, a fé será enfraquecida. Encontramos um excelente exemplo, 
num episódio bíblico aonde um jovem chega até Jesus e pergunta o que deveria fazer para 
herdar a vida eterna. O Mestre diz que ele deveria cumprir com alguns mandamentos, e o 
rapaz responde que já os observava. Então, Jesus o orienta a vender as suas propriedades e 
distribuir o dinheiro aos pobres, e, depois, segui-lo. A Bíblia diz que o rapaz, contrariado com 
essa palavra, se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades (Mc 10:17-22). 
Aprendemos nesse episódio que nós temos que possuir as coisas e não sermos possuídos por 
elas. Quando o material determina a nossa ação, certamente estaremos entrando pelo 
caminho da incredulidade. 

3. A timidez (falta de postura) – em terceiro lugar, a timidez também compromete a fé. 
Quando Jesus dormia no barco enquanto os discípulos enfrentavam um temporal de vento, 
com grandes ondas sendo arremessadas contra o barco, os discípulos acordaram Jesus e lhe 
perguntaram se Ele não se importava deles perecerem.  

Ao despertar, o Mestre repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Em seguida, o 
Senhor recriminou a timidez dos discípulos diante da situação. Na verdade, o que foi 
contestado pelo Mestre, foi a falta de postura deles. Portanto, quando as “tempestades do 
mar da vida” vierem contra nós, temos que nos levantar e enfrentá-las com autoridade ao 
invés de nos acanharmos e não fazermos nada (Mc 4:35-41).  
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4. Avaliações equivocadas – em quarto lugar, no exemplo do salmista Asafe, entendemos 
que as comparações e avaliações equivocadas que fazemos podem nos roubar a fé. No Salmo 
73, Asafe diz que a sua fé quase foi roubada quando olhou para aqueles que não serviam a 
Deus e julgou que a vida deles era melhor do que a sua. Isso mostra que podemos ser iludidos 
pelo sucesso aparente daqueles que não andam com Deus e, equivocadamente, julgarmos 
que não está valendo à pena o nosso esforço e caminhada com o Senhor. Entretanto, ainda 
que em alguns momentos da nossa vida possamos enfrentar dificuldades, o que Deus tem 
preparado para nós é incomparável. 
                                                                                 


