Os 3 Fundamentos da fé
“E (Jesus) subiu ao Monte e chamou para si os que ele quis; e vieram a ele. E nomeou doze para
que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as
enfermidades e expulsar os demónios”. (Marcos 3:13)

PRIMEIRO Fundamento da Fé
Ter Comunhão com Deus
A primeira razão pela qual Jesus chamou os discípulos foi para que estivessem consigo – para
que tivesses comunhão com Ele.

Não existe fé forte e saudável sem comunhão com Deus. Fé não é algo mecânico, constituído
por regras. Se ficarmos apenas pelas regras, perdemos a essência.

A fé começa na comunhão com Deus, e só depois vem o pregar, curar enfermidades e expulsar
demónios, como o resultado da comunhão com Jesus.

O livro dos Actos dos Apóstolos fala da história de um homem que ouviu falar da fama de Jesus
e veio de longe, apesar sua deficiência, para ser curado por Ele. Quando chegou não encontrou
o homem de que tantos falavam, e soube que tinha sido morto. Como não tinha dinheiro para
voltar à sua casa, era posto todos os dias à porta do Templo para pedir esmola e juntar dinheiro
para regressar à sua terra. Num desses dias, Pedro e João entravam no Templo e disseram a este
homem: «Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo levantate e anda» (Actos 3:6). Os sacerdotes condoeram-se muito porque tinham conhecimento que
estes homens haviam estado com Jesus, e agora ensinavam e curavam no Seu nome. Quando
você está com Jesus fica diferente, as suas palavras e o brilho dos seus olhos são diferentes.

Fé resume-se em confiar em Deus. A comunhão nasce do tempo que você passa com Deus, e da
comunhão nasce o conhecimento. Por sua vez, do conhecimento nasce a confiança, e é a esta
confiança que Bíblia dá o nome de Fé.
Você só pode confiar numa pessoa que conhece. Como poderá, então, confiar em Deus se não O
conheço? Esta é razão pela qual é difícil para muito cristão confiar a Deus a sua saúde, finanças
e negócio. Não conhecem a Deus o suficientemente e ao ponto de lhe confiar tais coisas.
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Por exemplo, talvez você confie a chave da sua casa à mulher-a-dias porque conhece a pessoa a
esse ponto. Mas, se calhar, não vai confiar-lhe o cartão Multibanco, porque não a conhece a
esse ponto e não tem tal confiança. Isto acontece com muito cristão em relação a Deus, pois
confiam em Deus a sua salvação e até a sua saúde, mas já não confiam a saúde dos seus filhos.
Precisamos de conhecer mais e ter mais comunhão com Deus, para chegar ao ponto de confiar a
Ele todas as áreas da nossa vida.

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a
cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o
pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono.”(Salmo 127:1,2)

Se não for Deus a edificar a nossa vida, é você que o vai fazer? É melhor, e dá menos trabalho,
confiar em Deus. Quando você passa tempo na comunhão com Deus, você não está a perder
tempo mas a ganhar, em todos os sentidos. Ter comunhão com Deus é lucro e investimento.

SEGUNDO Fundamento da Fé
Comunhão com a Palavra de Deus
Não existe fé forte sem ter comunhão com a palavra de Deus. Uma coisa é meditar na palavra
de Deus, outra coisa é ler. Há pessoas que passam uma vida inteira a meditar em cura divida e
prosperidade financeira. É a mesma coisa que passar a vida inteira a comer apenas peru
grelhado e cabrito. No início sabe bem, mas não se sentirá tão bem passado um mês.

Você precisa ler a palavra de Deus, porque Deus é tudo aquilo que a palavra diz que Ele é. Deus
não Se manifesta apenas em versículos de cura divina e prosperidade financeira. Há tanto para
conhecer além disso, pois Deus prometeu fazer muita coisa por si. Nós devemos estar presos a
Deus por aquilo que Ele é e que está revelado na Sua palavra, não apenas pela cura divina e
prosperidade financeira.

“A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus”. (Romanos 10:17) A fé e o conhecimento não
vêm por falar, mas por ouvir. Quando você medita na palavra de Deus, está a renovar as
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verdades que já conhece. Mas quando lê a palavra de Deus, você cresce no conhecimento, e a
Bíblia diz: “crescei na graça e conhecimento de Senhor e salvador Jesus Cristo”. (2 Pedro 3:18).

Algumas pessoas dizem que é preferível saber pouco e praticar muito, do que saber muito e não
praticar Mas, na verdade, é preferível saber muito e praticar muito, do que saber pouco e
praticar muito.

Por exemplo, quando americano Henry Ford nos anos 20/30 produziu os carros Ford, modelo T,
fê-lo com o conhecimento que tinha na época. Com o pouco que sabia, praticou muito, mas se
ele continuasse a fazer aqueles carros nos dias de hoje, ninguém iria comprá-los porque o
conhecimento que ele tinha, não serve para hoje. Aquilo que você sabe hoje não chega para o
ano que vem, e se não crescer em conhecimento vai ficar para trás.

A Bíblia diz que Ana entregou o filho Samuel no Templo e todos os anos subia ao Templo para
visitar o seu filho e levar uma roupa nova (1 Samuel 2:19). A roupa do ano passado já estava
curta e gasta. Da mesma maneira, a unção e o conhecimento que você tem hoje não serve para
o ano que vem. Temos de crescer na graça e no conhecimento, através da comunhão com Deus
e com a palavra de Deus.

Você precisa ter a sua própria Bíblia, a qual deve riscar, sublinhar e anotar. De que serve um
livro sagrado estar na estante cheio de pó? “Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz
para o meu caminho; quanto amo a Tua palavra, é a minha meditação durante todo o dia”
(Salmo 119:105, 97). Ame e gaste tempo com a palavra. Devore a palavra até que a palavra o
devore a Si. Tome a palavra até que a palavra tome conta de si.

Nós somos comparados a uma águia, um pássaro nobre que voa nas alturas, livre de
predadores. Enquanto a águia ocupar o lugar para o qual foi criada, enquanto voar nas alturas,
está livre de predadores. Mas se voar baixinho, vai ter problemas e até uma raposa pode atacála e feri-la. Muitos cristãos voam baixinho, porque estão atarefados demais para ter comunhão
com Deus. Por isso são feridos, surgem problemas, e tudo lhes acontece, porque estão a voar
baixinho. Suba mais, voe mais alto e vai ver que as pequenas coisas que feriam e magoavam,
não ferem nem magoam mais. Vamos ter mais comunhão com Deus e com a apalavra de Deus
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“Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos
pensamentos (…) Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas
rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim
será a palavra que sair da minha boca”. (Isaías 55:8,10)

O profeta, como porta-voz de Deus, não estava a falar a respeito do povo de Deus, mas dos
ímpios. Muito cristão diz “os meus caminhos não são os caminhos do Senhor, nem os meus
pensamentos são os Seus pensamentos”, mas se esse é o caso, você precisa nascer de novo. Se
não andar nos caminhos de Deus você está perdido. Deus deu a Sua palavra para nós
conhecermos os Seus pensamentos e andarmos nos Seus caminhos.

Deus prometeu prosperidade e sucesso para aqueles que têm comunhão com a palavra.
Josué 1:8
«Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito»

Salmo 1:2
«…tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a
árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas
folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará»

TERCEIRO Fundamento da Fé
ANDAR EM Amor
A Bíblia diz «o amor não seja fingido» (Romanos 12:9). O amor fingido é aquele amor só de
palavra, hipócrita e religioso. O irmão diz “Eu te amo” mas cada um “come na sua casa”.

Gálatas 5:6
«Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas, sim, a
fé eu opera por amor»
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A fé opera pelo amor. Assim, se não andar em amor, a sua fé não será forte. Você pode orar,
acreditar que recebe, louvar a Deus sem ver e sem sentir, pela fé que já tem, mas se andar em
guerras e discussões, com espírito de contenda, tudo o resto será abafado. Sem amor, a fé não
tem pernas para andar.

Um cristão não é reconhecido pela sua fé, mas pelo amor. O amor é a natureza de Deus, e
aquele que ama tem Deus. Aquele que não ama não tem Deus.

João 14:15, 21, 23
«Se me amardes, guardeis os meus mandamentos (…) Aquele que tem os meus mandamentos e
os guarda, esse é o que me ama (…) Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o
amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas
palavras»

O seu inimigo não é só o diabo. A Bíblia não o manda amar, mas sim resistir firme na fé. Mas há
outros inimigos que a Bíblia não diz para resistir firme na fé, mas diz para amar, abençoar e falar
bem. Uma pessoa pode dizer que ama a Jesus, mas se não guarda a palavra não O ama.

João 15:10, 12
«Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meus amor, do mesmo modo que eu
tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor (…) E o meu
mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei»
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