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INCREDULIDADE

Belém, 24/06/2018

É importante que você medite nessas passagens para trazer um claro entendimento para a sua célula.
Textos Complementares: (Hb 11.6, Ef 2.8, Jo 3.16, Sl 78:18-20, Jo 20. 26-29)

No culto nos foi ministrado sobre diversas lições tiradas Estes fatos nos mostram: que independente das
do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma circunstâncias, precisamos aprender a não duvidar
delas é a incredulidade, e agora vamos focar nossa
do poder de Deus, pois Ele nos acompanha de perto
discussão sobre esse tema importante.
em cada deserto que passamos.
1- Para você, o que é incredulidade?
Uma vida cristã, independente das situações, deve ser
leve e prazerosa, afinal, é vida com Deus, nosso
ABBA. Contudo existem diversas coisas que deixam a
vida cristã pesada, tornando-se um fardo, e a mais
perigosa delas é a incredulidade. A incredulidade está
diretamente ligada a falta de fé, e sem fé é impossível
agradar a Deus (Hb 11.6), pois a fé é a base da vida
cristã, e o único modo de receber a salvação (Jo 3.16 e
Ef 2.8). A pessoa incrédula é aquela que se recusa a
aceitar a verdade, fechando seu coração para Deus e
abrindo para as mentiras do mundo e as dúvidas.
2- Você já perdeu a fé em uma situação muito
difícil?
O primeiro passo neste caso é manter a fé
independente da situação. Do ponto de vista histórico
podemos observar na bíblia conflitos cotidianos que
induzem o homem a negar a fé. Em Salmo 78:18-20 o
povo de Israel no deserto tenta a Deus ao pedir carne
de maneira murmuradora e impaciente.

3- Como você percebe o agir de Deus em sua
vida? É algo sempre grandioso?
Neste caso precisamos não confiar em nossos olhos.
Muitas vezes queremos ver a grandiosidade do agir
de Deus em nossas vidas, seja por milagres, por
bênçãos, livramentos, porém, nosso relacionamento
com Deus não deve se limitar apenas a perceber
esse agir e sim ter intimidade com Ele. Aqueles que
têm intimidade percebem Deus em cada momento
de suas vidas, principalmente na simplicidade e nos
detalhes. Tomé (Jo 20 26-29) que apenas acreditaria
se visse com os próprios olhos deixou a dúvida ser
maior que a palavra de Jesus na vida dele. Não
permita que a dúvida tome seu coração, creia na
Palavra de Deus, pois a Palavra dEle é imutável e
não falha (Nm 23. 19). A falta de fé e incredulidade
acaba se tornando um fardo na vida cristã. Para
evitarmos isso, devemos alimentar o nosso espírito
com o pão da vida (Jesus) diariamente, ou seja,
convidar Deus para todas as áreas da nossa vida no
dia a dia.

Mesmo diante de outros milagres e maravilhas
evidenciadas

na

peregrinação

do

deserto,

eles

duvidaram de Deus.
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