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" Fé, Perseverança e Ousadia

Introdução: chaves são poderosas! Servem para abrir ou fechar algo. assim, é a palavra de Deus quando
utilizada por nós ela nos da acesso a coisas novas e também faz encerrar situações que nos roubam as
bênçãos de Deus. Vamos ver algumas chaves para acessar o novo, o sobrenatural de Deus. Fé,
perseverança e ousadia.
Fé uma chave poderosa:
Na fé não há argumentos. Argumentos e duvida não são fé, mas evidência de uma alma agitada por
encontrar respostas. A alma atormentada é questionadora. Uma pessoa desconfiada é insegura e requer
a todo momento explicações. A desconfiança não nasce da fé, mas sim dá duvida e insegurança.
A fé é um descanso. A fé sabe que recebeu e age segundo isso, de nada duvidando. Descansar é ter
paz, não ausência de problemas, mas não ser agitado pelas aguas externas, mas pela fé de um
relacionamento com Jesus. A fé é capaz de interferir nas circunstancias externas. porém, quem pelas
circunstancias é afetado esta em tempestade, incertezas, medo, insegurança.
A fé é uma entrega. Romanos 4,18 diz que Abraão ousou crer além da esperança, isto é, não havia
esperança, mas Abraão creu. Abraão não foi argumentador sobre a promessa de Deus, com
questionamentos. Em vez disso mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus,
certo que ele cumpriria o que prometeu.

Abraão entregou seu filho, da promessa, como alguém que não entende, mas descansa no Senhor e
obedece sem argumentar. Sua fé lhe colocou em um caminho de entrega, sacrifícios, por esta razão ele
conheceu o Senhor.
O conhecimento nasce da fé, que se entrega. O desejo por controle está na contramão da fé. Não
conhecemos a Deus pelo nível de nosso estudos, mas pelo nível de nossas entregas (Salmo 33,20)
Perseverança um acesso as coisas novas:
A força de uma espera esta na ação de quem persevera (Tiago 1,25). Permanecer é o mesmo que
continuar sempre perto.
O lugar secreto e a perseverança: O segredo lugar secreto, não é o lugar, mas a recompensa de quem
persevera. “… orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará”
(Mateus 6,6). O sentido da palavra secreto é o mesmo de escondido, oculto. Na perseverança de um
relacionamento o que esta oculto é conhecido.
Ousadia é o exercício da fé:
Moisés e a tenda da congregação (lugar secreto). Deus sempre desejou ter conosco uma intima
relação. Moisés aprendeu o segredo do lugar secreto, se alimentou do Senhor, enquanto ele usufruía da
presença do Senhor e lhe tornava um amigo, que falava face a face com Deus, o povo tremia de medo e
pavor do Senhor Êx 20,18-21
Moisés era envolvido pela glória de Deus e o povo só assistia de longe (Êx 20,18-21) enquanto Moises
desejava a presença do Senhor (Êx 33,2-3;15) o povo somente a sua benção.
“Nota no hebraico, a palavra presença é face.”

Conclusão: chaves de acesso estão a sua disposição; fé, perseverança e ousadia. Agora é com você!
Vamos orar.
.

