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Bob você poderia definir fé para nós?
Bob Jennings
É uma daquelas palavras que é quase tão simples de definir, mas por outro lado não
é assim tão simples. Mas eu gosto de uma definição que ouvi de alguém, e que é: "Olhar
desesperadamente para Cristo"
Assim a fé não tem mérito, porque é um desespero, é um olhar desesperado para Cristo.
É deixar de olhar para si mesmo e olhar para outro, dizendo: "Senhor, estou confiando em você,
estou confiando que você morreu para pagar a minha dívida de pecado - passado, presente e
futuro, estou acreditando em você, estou confiando tudo, inteiramente em você."
Tim Conway
Muitas pessoas dizem acreditar. Muitas pessoas podem olhar para os fatos básicos. Você
diz que este é um "olhar desesperado para Cristo", mas muitos olham para Cristo e dizem: "Bem,
eu acredito no que a Bíblia diz sobre Ele. Estou tentando confiar Nele, mas eu não me sinto
salvo, quero dizer, o que está errado, minha fé está defeituosa?"
Bob Jennings
O tempo dirá. É melhor acreditarem e continuar acreditando, é melhor eles virem a
Cristo, é melhor manter-se vindo. É melhor eles se firmarem e seguirem em frente. Você não é
salvo por sentimentos, você é salvo pela fé, somente pela fé. Então, se eles querem entrar no céu
é melhor crerem e continuar acreditando.
Não volte atrás, não olhe para qualquer outro lugar, continue acreditando em Cristo.
Nem para a direita, nem para a esquerda.
Tim Conway
Com esse olhar desesperado para Cristo e esforçando-se para essa pessoa seguir em

frente, se firmar, continuar. (Pausa) Há realidades objetivas por trás da fé, deve haver algumas
verdades nas quais eu preciso acreditar, quais seriam elas? E se uma pessoa ouve isso, mas ela
não... ela diz: "Um olhar desesperado para Cristo? Quer dizer, estou aqui neste mundo e você
está me dizendo que eu preciso ter um olhar desesperado para Cristo, eu nem mesmo posso ver
Cristo, eu não posso sentir Cristo. Quer dizer, eu olho por aí e vejo o céu azul pela janela e o topo
verde das árvores, eu não vejo Cristo lá. Eu não o vejo nesta sala. Sabe, eu estou aqui e tenho
uma certa preocupação sobre a minha alma, você está falando sobre 'um olhar desesperado para
Cristo' e eu estou tentando entender isso. 'Um olhar desesperado...' quão desesperado eu tenho
que estar? E um olhar para Cristo? Como seria tudo isso?"
Bob Jennings
A Fé sempre envolve o invisível. E ela sempre envolve o futuro. Você não verá o Senhor,
você não o verá fisicamente, não. "Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo
agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso." (1 Pedro 1:8)
Nós exultamos com alegria indizível. Deus já estabeleceu as coisas, e estabeleceu as
coisas tão bem que nós fomos salvos pela fé. Sabe, mesmo na realidade humana as pessoas
reconhecem isso. Você sabe se você diminuir a velocidade antes de ver um policial atrás de você,
você fez isso de boa fé. E isso é algo para ser honrado.
E se tratando de seguro de saúde. Se você faz um seguro antes de ficar doente, você o fez
de boa fé e elas vão cumpri-lo. Você sabe, se você vai fazer o seguro e já tem algum problema,
você sabe que não o faz de boa fé e não vão cobrir isso. Mesmo em termos humanos, as pessoas
reconhecem o que a boa fé é, e assim Deus tem estabelecido as coisas que Ele espera que
aceitemos dele em Sua Palavra. Aqui, a palavra de Deus deu uma descrição de como Ele é, o
que Ele requer para levar alguém para o céu, para estar certo com Ele. E assim Ele espera que
aceitemos Ele de acordo com Sua Palavra. E a maior parte de tudo é isso, é aceitar Deus em
Sua Palavra e agir de acordo com isso. Confiando, agindo, tomando decisões baseadas em Sua
Palavra. Aqui está o roteiro, eu não vejo as estradas, não vejo as curvas à frente, mas eu vejo
este mapa, por isso estou tomando decisões com base neste mapa aqui. A Palavra de Deus é um
mapa, é um roteiro para o céu.
O Senhor diz: "Se alguém quer vir após mim renuncie a si mesmo." (Lucas 9:23) E assim,
em outras palavras, eu estou dizendo: "Ok, é a morte para o eu, é tudo para Cristo. Eu não estou
olhando para mim em qualquer coisa, eu reconheço que não têm nenhum mérito, eu reconheço
que não tenho qualificações, não tenho o desempenho, eu não tenho nada em e de mim mesmo
para agradar a Deus ou merecer o céu. Eu estou voltando as costas para o eu, pela fé, e, pela fé,

confiando que Cristo veio do céu e morreu na cruz para pagar a dívida para os pecadores e eu
estou confiando que Ele morreu para pagar essa dívida do pecado para mim, nada mais do que
Dele."
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