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A fé para muitas pessoas é um mistério, mas para os que conhecem a Deus é um fundamento.
“A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê”. Hb. 11.1.
Sabemos que a palavra fala de três aspectos da fé, não que ela esteja fracionada, mas são atuações
distintas da fé. Como por exemplo: a fé como fruto do Espírito. Envolvidos na ideia de fruto estão o
crescimento gradativo e estações do ano. Isto se refere á fé como um atributo dentro do caráter e
personalidade do crente. Gl. 5.22. Outro aspecto é a fé para a salvação, esta é aquela resposta
inicial a Deus, a qual nos introduz no seu Reino. Ef. 2.8. Também há a fé como um dom especifico,
uma porção especial de Deus como vemos em 1Co. 12.09.
O apóstolo Paulo, entretanto, nos ensina em Efésios 4.5 que há apenas uma fé! “Há... um só
Senhor, uma só fé, um só batismo”. Sem querer entrar em questões polêmicas da teologia,
podemos concluir que só pode haver fé em um coração onde há o Espírito Santo de Deus ou pelo
menos onde o Espírito Santo esteja operando. Chegamos a esta conclusão devido a afirmação do
apóstolo Tiago: “Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as
tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras”. Tg. 2. 18. Toda pessoa que
verdadeiramente pertence a Deus tem frutos, pois a fé é fruto da atuação do Espírito.
Tiago de fato está afirmando que a fé não é um sentimento vazio desprovido de uma ação
prática. Por exemplo: Algumas pessoas dizem crer em Deus, dizem ter muita fé em Deus, mas não
obedecem à sua palavra, não andam segundo a fé que dizem ter. Alguns têm fé em Deus e ao
mesmo tempo tem muita fé nas imagens de escultura ou como se vê aqui na Bahia, nos orixás. Tiago
tem uma resposta para este tipo de fé: “Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os
demônios o creem, e estremecem”. Tg. 2.19. Note que Tiago está falando daqueles que creem num
só Deus, o que nos leva a pensar que as pessoas estão tão enganadas que imaginam poder adorar
duas ou três entidades e ao mesmo tempo chamar isto de fé, e não idolatria.
Tiago fala de uma fé morta. “Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim
também a fé sem obras é morta”. Tg. 2.26. A fé morta de acordo com Tiago, tem a ver com a
incapacidade de responder corretamente às necessidades de algum irmão em Cristo: “E, se o irmão
ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento quotidiano. E algum de vós lhes disser:
Ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos; e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que
proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma”. Tg. 2. 15-17.
Ao que parece, a fé morta é mais facilmente demonstrada quando há falta de comunhão. Então
podemos afirmar que fé tem dois aspectos: Vertical e Horizontal. A vertente horizontal são as
relações humanas e como a fé acaba influenciando e transformando estas relações. O aspecto
vertical é o próprio relacionamento com Deus e suas implicações espirituais no dia-a-dia de nossa
vida. Ou seja, uma está diretamente ligada à outra. Os relacionamentos com os nossos irmãos
podem atestar como anda a nossa fé, e o nosso relacionamento com Deus acaba influenciando os
nossos relacionamentos com os irmãos.
Então, a fé tem um aspecto prático quando nutre nossa capacidade de cuidar uns dos outros,
mas também quando somos levados a confiar que Deus também cuidará de nossas próprias
necessidades. Sabemos disso, porque Hebreus nos diz: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas
que se esperam, e a prova das coisas que se não veem”. Hb. 11.1.

BROTAS

Márcio & Tati – Segunda-feira 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
Humberto & Livânia – Eng. Velho – Quinta 19:30hs
Tel.: 3261-3194, Cel.: 8838-9984/8853-0888
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga – Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Grupos Familiares

Pr. Paulo

Alexandre & Mirena – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8115-6597/8170-3537
GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Sábado 17:00hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Segunda 20:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Sábado 17:00hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane – Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
CONGRESSO COM PR. JAIME KEMP: As inscrições já
estão sendo feitas, nosso congresso vai acontecer nos
dias 02, 03 e 04 de Setembro, aqui na Comunidade Vida
em Família. Não deixe para a última hora!

Avisos

FÉ: A BASE DA VIDA EM DEUS

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

