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Proteja a sua Fé 
 

1 João 5:4 

Introdução: a fé em Cristo Jesus é o combustível para vivermos a vida de Deus. A Bíblia é clara 
em dizer que o justo viverá pela fé (Rm 1:17). Entretanto, não é uma fé que se traduz  por 
pensamento positivo, por uma “torcida” para que as coisas deem certo, mas uma convicção 
sobrenatural que resulta da experiência dos filhos de Deus com a sua Palavra. A Palavra 
alimenta a fé e a fé sustenta a vida. Nas promessas de Deus encontramos o alimento sólido 
que fortalece a fé e faz com que sejamos vencedores. 

Em 1 João 5:4, o apóstolo diz que “todo o que é nascido de Deus vence o mundo”. Depois dessa 
afirmação contundente, ele acrescenta: “...; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé”. 
Duas importantes afirmações ele faz aqui: a primeira é que a nossa fé nasce de Deus e por isso 
ela vence o mundo, e a segunda é que a nossa vitória depende dessa fé que nasce de Deus, 
pois é ela que vence o mundo. Assim sendo, o que Deus nos deu de mais importante é a nossa 
fé. Obviamente fé em Cristo, certeza de que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que eu 
preciso e que sempre cuidará de mim. Dessa forma, compreendemos que a nossa fé tem que 
estar sempre bem protegida, de maneira que o inimigo das nossas almas não venha 
enfraquecê-la e até mesmo destruí-la. Uma vez que sabemos que vivemos pela fé, também 
entendemos que sem ela não poderemos viver a vida que Deus nos prometeu.  

No estudo dessa semana, veremos três conselhos dados pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo 
Timóteo  a fim de fazê-lo permanecer no caminho da fé. São instruções a cerca do que 
devemos fazer para nos mantermos firmes na fé. 

 
1. Fortalecer-se na graça – o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo é mostrar-lhe a 

importância da graça no caminho da fé. Em 2 Timóteo 2:1 ele ensina: “Tu, pois, filho meu, 
fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus”. Na graça está tudo aquilo que Deus fez por nós 
e nos concedeu gratuitamente. A graça nos fortalece porque nela alcançamos o entendimento 
espiritual de que tudo já foi feito, tudo está consumado, e a confiança na obra redentora de 
Jesus nos dará vitória sobre todos os nossos inimigos.  

 
Em outras palavras poderíamos dizer que a graça é a razão da fé. Cremos porque temos a 
certeza absoluta de que Deus realizou em Cristo Jesus uma obra poderosa em nosso favor e 
fez isso sem nos cobrar absolutamente nada. A única exigência, nesse caso, para desfrutarmos 
dos benefícios dessa obra é a nossa fé. Deus quer tão somente que acreditemos e 
descansemos naquilo que Ele fez por nós por intermédio do seu filho Jesus.  

 
Diante das pressões da vida – que acabam nos estressando emocionalmente e espiritualmente 
– fortalecemos a nossa fé quando colocamos a nossa confiança na obra que Deus já fez por 
nós e que se encontra à nossa disposição no mundo do Espírito. Na graça encontramos tudo o 
que precisamos, creia nisso, descanse nessa verdade, e prove do socorro de Deus. 

 
2. Permanecer no que aprendeu – Em 2 Timóteo 3:14 Paulo diz: “Tu, porém, permanece naquilo 

que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste”. Nesse versículo, 
Paulo está ensinando a Timóteo a importância do ensino para a preservação da fé. Muitas 
pessoas, quando ensinadas, não perseveram no ensino que receberam. O caminho da fé é 
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também o caminho da obediência. Quando Deus nos ensina algo por intermédio dos seus 
servos, tudo o que Ele espera é que permaneçamos naquilo que foi ensinado. 

 
Paulo diz que Timóteo sabia de quem ele havia aprendido. Isto é, do próprio apóstolo que 
servia de modelo para ele. No verso 10, Paulo fala que Timóteo seguia de perto o seu ensino, 
procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Seguir de perto é dar 
crédito ao que é dito, ao que é passado, ao que é ensinado. Muitos naufragam na fé por não 
permanecer nas orientações, no ensino que recebem. Alguns não têm a paciência de esperar e 
se precipitam buscando alternativas. Entretanto, quem permanece no que aprende é o que 
alcança vitória.  

 
3. Ser sóbrio – o terceiro conselho de Paulo nós encontramos em 2 Timóteo 4:5, onde ele diz que 

Timóteo deveria ser sóbrio em todas as coisas. A nossa fé é tremendamente prejudicada 
quando nos tornamos impulsivos, imediatistas. Quantas vezes somos provocados pelo inimigo, 
quando estamos diante situações difíceis, embaraçosas, constrangedoras. Nesses momentos, 
temos a tendência de nos revoltar e agir precipitadamente. Não aceitamos a circunstância e ao 
invés de confiarmos em Deus, tentamos resolver o problema do nosso jeito.  

 
Paulo diz que Timóteo deveria ser sóbrio, isto é, manter a calma, não perder a razão. Ele diz 
que Timóteo deveria “suportar as aflições”. Ser sóbrio é isso, é não entrar na provocação do 
inimigo, não abandonar o caminho da fé para fazer do modo que achamos melhor. 

 
Conclusão: não se esqueça jamais que você é um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. 
Nele você é justo, e o justo vive pela fé. Portanto, proteja a sua fé, não deixe que o inimigo 
venha enfraquecê-la ou roubá-la, sem ela você não poderá viver a vida de Deus. Fortaleça-se 
na graça, permaneça naquilo que você está aprendendo, e mantenha a sobriedade mesmo 
diante das maiores aflições. Certamente, o Senhor Jesus será contigo e você vencerá o mundo 
com a fé que Ele lhe deu. 

 


