
Retomando:O desafio da semana passada foi o de adequar a nossa agenda a fim de tirar tempo para
orar e fazer com que esta prática se torne um hábito. Como tem sido o seu tempo de oração?

Estudo 26 –Mantendo uma Fé Simples

 Resumo:Esta semana falaremos a respeito da fé simples. Veremos por que nossa fé se torna
tão complicada a ponto de se tornar em incredulidade e olhando para a vida de Josué,
aprenderemos as posturas necessárias para ter a fé simples que é a chave para a vitória.

Texto: Josué 10: 12-15e  Mateus 18:3.

Introdução: Cada dia que passa a tecnologia e a ciência se multiplicam com velocidade incrível.
Em muitas áreas, torna-se praticamente impossível acompanhar os avanços que acontecem. Quando
pensamos que nos atualizamos, algo maior e melhor já foi lançado e o que para nós era tão
extraordinário, já ficou ultrapassado antes mesmo de alcançarmos. Isso se deve ao grande interesse
de investigação e necessidade de explicação que o ser humano tem. Gostamos de respostas, de
explicações e isso move a tecnologia e instiga a ciência a avançar continuamente. O próprio Deus
nos criou dessa maneira e temos hoje inúmeros benefícios dessa característica tão importante.
Porém, ao mesmo tempo, precisamos estar atentos para que toda a sofisticação, toda a necessidade
de respostas e explicações não nos afaste da simplicidade que é uma característica tão importante e
necessária que também foi dada Deus a todos nós.

1)O que você acredita ser uma fé simples? A sua fé é assim?
A fé simples agrada a Deus. Ela vem de um coração totalmente entregue a Deus e livre de
questionamentos. A fé simples é aquela que acredita inteiramente em Deus e em sua palavra.
Simples assim. Mas muitas vezes não é tão simples para nós. Nós gostamos de explicações,
procuramos complicações e quando percebemos, já caímos no laço da incredulidade com
pensamentos do tipo: será que Deus está me ouvindo? Será mesmo que Deus tem poder para me
ajudar nessa situação? Será que Deus me ama de verdade? É grande a lista de questionamentos em
nossa mente. Em Mateus, vemos que Jesus nos orienta a nos tornar como uma criança para
que possamos alcançar o Reino dos céus. A criança simplesmente acredita. Perceba como é fácil
conquistar a confiança de uma criança, ela realmente acredita no que é falado ou contado a ela e
aquela passa a se tornar uma verdade dentro do coração dela. É exatamente dessa maneira que Deus
espera que sejamos para com Ele. Todos nós fomos feitos para crer, mas conforme vamos
crescendo começamos a deixar de crer e permitir que os questionamentos nos tornem
incrédulos. Quantas lutas em nossa vida ainda não foram ganhas por conta da nossa falta de
simplicidade na fé? Preferimos dar explicações “óbvias” sobre o por queo milagre em nossa vida
ainda não aconteceu. A Bíblia nos mostra que Josué cria que Deus poderia fazer qualquer coisa. Ele,
juntamente com o povo de Israel, precisavam ganhar a batalha antes do por do sol, então Josué orou
para que o sol e a lua parassem a fim de que tivessem mais tempo para lutar. Josué nem mesmo
sabia que o sol não se movia, mas que era a terra, ele não tinha conhecimento dos movimentos de
rotação e translação, mas isso não importava para Deus. O que Deus olhou foi para a fé simples de



Josué, que orou crendo que Ele poderia fazer e Deus realmente fez. É possível que tenhamos uma fé
assim como a de Josué.

2)O que você considera necessário para ter uma fé simples?
Ter uma fé simples é para todos nós. Você foi criado para crer e esta simplicidade já faz parte de
todos nós. O que precisamos é lutar contra a incredulidade para que ela não venha a contaminar a
nossa fé. Isso é possível através de algumas posturas simples, porém muito importantes.

I – Conheça o Deus a quem você serve. Quando conhecemos a Deus de verdade, conhecemos
também o tamanho do Seu poder. A Bíblia nos fala que todo poder está em Deus, portanto não há
nada impossível para Deus. Conhecemos a Deus conforme nos aproximamos Dele, lendo a Sua
palavra, orando e buscando ter uma vida de intimidade com Ele. Quanto mais você conhecer a
Deus, verá que para Ele não há coisa alguma impossível e sua fé simples será aguçada.
Conheça o Deus a quem você serve.

II – Exponha tudo a Ele. Muitas pessoas acreditam que devem levar a Deus somente os assuntos
“grandes e importantes”, pois Deus tem muitas coisas para fazer e não deve ser aborrecido com
assuntos pequenos. Deus não é assim, Ele é o Todo Poderoso, não é limitado como nós. Apesar de
Sua grandiosidade, acredite, Deus se importa com exatamente tudo em sua vida, até mesmo
com as suas menores lutas. Deus tem grande interesse em nos ajudar não somente em coisas
grandes, mas também nas situações pequenas do dia-dia. Não tenha reservas, exponha tudo a
Deus e você provará grandes milagres.

III – Tenha fé para continuar. Josué teve fé para continuar a lutar e ele foi vencedor. Precisamos
exercitar a nossa fé para que não venhamos a esmorecer, a desanimar. A luta faz parte da vida de
todos nós, ela é necessária, mas não podemos desistir, pois Deus já nos deu uma palavra de
vitória. Ore a Deus e peça que Ele fortaleça a sua fé de maneira que você possa continuar.

Conclusão: A fé simples agrada a Deus. Precisamos crer incondicionalmente, sem reservas ou
questionamentos. Conhecer a Deus é a chave para que possamos nos livrar da incredulidade. Deus
tem grande interesse em nossa vida, por menor que pareça ser alguma situação, Ele está disposto a
ouvir nossa oração e agir em nosso favor. Você gostaria de ter uma fé simples como a de Josué?
Gostaria de provar milagres em sua vida? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:O desafio desta semana será o de listar os questionamentos que tem te impedido de ter uma
fé simples. Olhando para as suas lutas, perceba se sua fé em relação a elas, realmente tem sido
simples ou se você tem complicado com indagações e incredulidade. Ore entregando tudo a Deus.


