Mensagem: Fé provada.
Por David Keeling.

“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renunciese a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me; Porque aquele que quiser
salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achála-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua
alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do
homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada um
segundo as suas obras.” Mateus 16:24-27
“E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e
verdadeira, o princípio da criação de Deus: Conheço as tuas obras, que nem és
frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! Assim, porque és morno, e não
és
frio
nem
quente,
vomitar-te-ei
da
minha
boca.
Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes
que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; Aconselho-te que de
mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas,
para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus
olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo;
sê pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como
eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas.” Apocalipse 3:14-22
“Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o
fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é
Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, A obra de cada um se
manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o
fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa
parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo.” 1 Coríntios
3:10-15
Quando falamos sobre fé o que queremos dizer? Aqui falamos que cada
homem deve se tornar digno para o dia em que tudo nele será revelado pelo
fogo. E o próprio fogo irá testar a qualidade da obra dos homens. Jesus está
aconselhando-os para que comprem ouro provado pelo fogo. Temos que ter
preocupação com esse fogo aqui. Em outro dia eu estava lidando com cinzas,
encontrei um prego! Passado pelo fogo. Estava em um pedaço de madeira, um
grande pedaço de madeira e tudo naquele pedaço de madeira queimou e
reduziu-se a apenas cinzas, mas aquele prego sobreviveu.

Sempre que falamos sobre o dia do julgamento falamos sobre o dia em
que iremos comparecer diante do Todo-Poderoso Deus e nossas vidas passarão
pelo fogo e tudo o que não passar pelo fogo se tornará cinzas. Somente o ouro, a
prata e pedras preciosas irão resistir. Quero perguntar nessa manhã: Sua fé
passará neste teste? Mas antes de falarmos da fé, precisamos definir algumas
coisas: Não estamos falando sobre sua luta nessa vida que você precisa vencer.
Sabe, todo mundo tem momentos difíceis na vida e todos passam por
problemas, enfermidades, etc. Ouvimos histórias sobre pessoas, suportamente
cristãos, falam sobre sua peregrinação, quantas vezes precisaram se mudar e
quantos problemas passaram e o quanto foram provados por defender uma
igreja, tentando fazer isso ou tentando fazer aquilo. Tiveram várias batalhas e
muitos problemas e muitas coisas como qualquer outra pessoa que vive neste
mundo. Então eles dizem que sua fé tem sido testada, porque eles tem passado
por todas essas dificuldades nesta vida. Não é disso que estamos falando nesta
manhã! Estamos falando a respeito da tua fé! Sempre que falamos disso,
também não estamos falando sobre suas convicções, sobre o que você decidiu
acreditar, que você possa vir a ser testado a respeito de como você acredita ou
no que você acredita. Não se trata disso que vamos falar.
A maioria das igrejas depois de iniciarem suas atividades, imediatamente
depois estruturaram suas escolas, suas faculdades, sua própria literatura, seus
livros de escola dominical, e tudo mais. Porém, nenhum deles ou nada jamais
passou pelo teste real sobre o que eles realmente acreditam. Eles tem
faculdades para garantirem que seus ministros sejam totalmente doutrinados no
que eles acreditam, dando confiança que tudo que ensinarão ou tudo o que farão
estará totalmente alinhado com aquilo que diz suas doutrinas, ou seja, naquilo
que essa igreja diz acreditar. Nós temos um excelente grupo, um excelente
recinto e não apresentamos ainda nem a metade das coisas em que
acreditamos. Podemos ensinar nossas crianças, no que acreditarem e crescerão
acreditando nesse caminho e alguém poderá desafiar elas dizendo: Não acredito
da forma como vocês acreditam e rapidamente poderão ter como resposta: É,
mas vocês estão enganados. É exatamente isso o que dizem! Podemos
permanecer na estrada argumentando sobre doutrinas! Por fomos muito bem
educados. Dizemos que evangélicos muitas vezes comparecerão diante de Deus
no paraíso dizendo: Não foi nos dado nenhum teste para vermos em qual
doutrina deveríamos acreditar. Foi tudo muito fácil para nós, apenas tínhamos
que estar alinhados com nossa doutrina e quando alguém desafia essas

doutrinas, é quando pensamos que estamos realmente sendo testados no que
acreditamos. Alguém me desafiou em algo, e realmente sou provado naquilo que
acredito porque alguém pensa diferente de mim e isso coloca um profundo
desafio diante de mim, pois preciso permanecer firme e lutar por aquilo que
acredito. Você já passou pela experiência de alguém permanecer diante de ti
desafiando aquilo que você faz? Ele permanece lá com o que ele acredita. Não
existe nada mais sério que uma doutrina que permanece firme em alguém. É
tudo assim, se torna algo tão rígido assim e não é nada diferente que em
qualquer outro.
Sua fé irá passar no teste? Isso é mais que um simples exame sobre o
que você acredita.
A bíblia diz que nossa fé terá que passar pelo fogo. Será provada pelo fogo
e Jesus disse: “Comprem de mim ouro passado pelo fogo”. Apenas quero desafiálo. Você está disposto a dizer, Senhor, eu acredito nisso... Acredito no que estou
dizendo! Prova-me! Não estou falando em apenas dizer que estás a ser provado
por Deus, nada disso! Tudo o que quero fazer é desafiá-lo, você realmente crê
naquilo que você diz que acredita? Você realmente acredita? Não estou falando
de doutrinas, nem de ambiente de igreja, mas realmente acredita no que diz
crer? Temos garotos falando sobre perdão, sabe é realmente fácil falar sobre
perdão quando alguém te fez algo errado, então vem e te pede por perdão, mas
continua fazendo isso mais e mais, novamente. Você entra na carne. Você vai
perdoá-la novamente? É sobre isso o que estamos falando: Você realmente
acredita no que crê? Temos misericórdia? Somos bondosos? Ainda quando
ninguém quer ser bom conosco? Você tem sido testado naquilo em que você
acredita? Você é humilde? Para confessar que realmente acredita nisso?
Quando Jesus nos diz para não nos tornarmos ricos segundo esta terra,
não perseguirmos as coisas deste mundo, acreditamos? Estamos na posição de
dizermos, Senhor, eu acredito nisso! Eu acredito que não preciso de nada deste
mundo! Você acredita? Está disposto? Apenas imaginar ou pensar o que
aconteceria para provar ou testar se você acredita nisso ou não? Tudo o que
você é dono ou possui ou ama ser tirado de você porque você disse amar o
Senhor Deus de todo seu coração, sua mente e suas forças e você poder dizer:
Senhor, eu não quero nada além de ti. Você poderia ficar repetindo em sua
mente: Eu acredito nisso, acredito sim, ou ficaria apavorado até a morte? O

problema sobre acreditar é que as pessoas foram doutrinadas em nossos dias,
não é real.
Eu não estou parado em nenhuma denominação esperando que o
descanso dure para sempre. Estamos construindo um nome! Desejo preparar um
povo para o Reino de Deus! E permanecer firmes quando aquele dia chegar. E
isso vai passar pelo fogo! Individualmente passando pela tua alma! Queimando
tudo o que não serve para Deus. Geralmente dizem: somos provados no que
acreditamos porque perdemos muito tempo em falsas religiões e tivemos que
permanecer! Isso não é ser provado no que acreditamos... Às vezes dizemos que
muitos falam mal de nós devido a forma como acreditamos, mas isso também
não é ser testado a respeito do que acreditamos. É sempre que aquilo em que
você acredita sacode o centro de sua alma e tudo ao teu redor começa a
queimar! E você se levanta entre as cinzas e passa a ver as pequenas coisas
como glamoures se tornarem coisas duras e serem queimadas. É tudo o que
resta. Todos esses enormes templos religiosos não darão conta quando o fogo
tomá-los por inteiro. É sobre isso que estamos querendo falar hoje! Podemos
participar de um excelente show, permanecer por causa de doutrinas,
permanecer por aquilo que é certo, podemos argumentar com o melhor deles,
mas coloque você nessa mesma situação: O que você faria, facil falar sobre essa
fé, ela permanecerá no fogo? O que restaria? O que restaria em sua vida?
Estamos falando sobre a fé em nossa vida, não se trata da fé na religião nem
mesmo da fé em Deus, pois sempre que dizemos que acreditamos naquilo que
Cristo ensinou, ele disse “tome a tua cruz”! “De que adianta ganhar o mundo
inteiro e perder a tua alma”? É muito fácil falar sobre render nossa vontade à
Deus, é fácil dizer: Seja feita Tua vontade! Mas quão profundas ações isso exige?
Quão profunda é a nossa submissão? Passaremos pelo teste? Passaremos pelo
fogo? Atravessaremos? Realmente acreditamos?
Sobre, estar rendido à vontade de Deus, apenas um exemplo sobre isso:
Se alguém apenas concorda contigo e, te pedem para fazer algo, porque você
está de acordo. Submissão não é submissão a menos que você esteja
consciente! E você pode colocar sua confiança naquilo. Em outras palavras, tudo
o que alguém deseja que você faça, apenas para fazer, não requer submissão ou
rendição nenhuma! Sempre que alguém te pedir para fazer algo que você não
entende ou não vê, ou ainda discorda, aí é que a submissão precisa estar
presente! E aí é que a real rendição precisa aparecer! Existem muitas coisas na

Bíblia, nos ensinos de Jesus, que eu posso não gostar, que posso não
compreender, mas se for realmente colocá-las em prática em minha vida, será
uma das coisas mais difíceis que terei que fazer. Nossa fé, não é algo que vemos,
ouvimos ou apenas nos garantimos. Fé é tudo aquilo que sempre nos deixará em
aperto! Mas você consegue! A Bíblia diz que o julgamento precisa começar pela
casa de Deus! Como os pecadores deste mundo permanecerão? Existem leis!
Porém tudo o que permanece nos Céus, é porque são dignas de estarem lá! Não
apenas porque acreditaram, certo? Ou porque colocaram seu dinheiro ou seu
discurso nisso! Também não foi por causa da forma de viver de alguém! Mas
como eu vivi! É simples, olhar ao redor e observar as falhas dos outros e
podermos tentar corrigir suas vidas por suas doutrinas, mas isso não passará
pelo teste da fé! A fé real é quando o que Jesus ensinou te testa no mais
profundo ser a respeito do que você vai acreditar ou não. Isso é tudo o que vai
passar pelo fogo. É tudo o que vai sobreviver. É muito bom falarmos a respeito
do seu reino e a mais prazerosa situação é termos tudo o que precisamos para
entrar neste mundo aqui nesta terra! Mas isso pasará no teste? Você pode dizer,
Senhor! Eu quero comprar ouro de ti! Eu quero que você me prove! Eu quero ver
o que irá sobrar. Não se trata de testar a Deus, mas entender o que você
alcançou, entender o que você realmente tem. Você está disposto a dizer a
Deus: Senhor, aqui estou eu, prove-me para ver o que me resta! Eu quero ser de
verdade! Essa pequena prova você pode ver, pode pensar e pode realmente se
assustar agora mesmo, mas é a única chance que temos de descobrir o que
sobrará naquele grande dia! Não tome esse teste para ver o que resta agora,
pois não pode sobrar nada com que você possa fazer a respeito!
Quando pregamos, não estudamos para pregar. Descansamos para pregar. Não
se trata de descobrir boas coisas para dizer. Pessoas me dizem que temos já 10
anos bons. É uma benção vemos as coisas permanecerem alinhadas. Não sei se
concordo, pois coisas tem mudado. Não tenho todos os arquivos de mensagens
que preguei para ver se ainda acredito em todas elas. Eu acredito no que creio
hoje e isso é renovado quase que diariamente às vezes. Não se trata de algo que
martelamos, que consertamos, escrevemos e selamos com concreto! Lido e
passado para a próxima geração como um diploma que foi alcançado! Nossa fé é
provada diariamente! Isso é tudo! É tudo o que temos! Ou então, o que poderia
restar: Senhor acreditamos nisso, acreditamos naquilo, você faria assim? Muitas
vezes as questões se levantam: E se, às vezes. Quantos “E se” poderiam

acontecer? E o que faríamos? Quando realmente passarmos pelo fogo e tudo o
que tivermos for tirado...
Jesus disse: Compre de mim ouro provado pelo fogo... Prove todas as coisas,
prove os espíritos, não quero falar de um grupo isolado, mas todo um grupo de
pessoas, que não passam de zumbis religiosos, todo um grupo de pequenos
fariseus, que tem todas as suas doutrinas em ordem. Não existe utilidade
nenhuma nisso. Não quero fazer parte disso. Podemos ter o que é real, e ter o
que é real significa ter fogo provando nossas vidas de vez enquanto,
individualmente e em grupo. Escolhas que você faz irão sacudir o profundo do
teu ser... Ter que tomar decisões que são reais, não apenas baseadas no seu
livro, mas sobre o que é você e quem é você. Muitas pessoas são muito
confiantes e dominam nesse ou naquele assunto. Mas é o que você é, que vai
permanecer e isso é tudo! Às vezes achamos que encontramos um abismo atrás
do outro em tudo, mas lembramos que cada um de nós irá comparecer diante do
Santo Deus. Não acreditamos porque nos apegamos em algo que foi bem escrito,
ou por causa que isso foi o que aprendemos, vamos acreditar porque isso nos
fará permanecer! Porque sabemos que isso é certo!
Jesus disse: Aquele que quiser me seguir, tome sua cruz. Nós perdemos
completamente o lado em que a cruz está. Quando os centuriões trouxeram a
cruz, apenas começaram a bater os pregos nela. Choque, pavor da morte. Jesus
disse: Apenas peguem-na e me sigam. Todos aqueles que estiverem fugindo,
sigam-me. Onde quer que nosso mestre estiver, continuaremos naquela direção.
É sobre isso que estamos falando! É por isso que nos colocamos nesta terra,
para ver do que somos feitos! Podemos ter realmente uma religião muito boa,
mas abraçamos a fé no altíssimo Deus! Porque tudo isso aqui vai ser destruído,
um dia. E eu quero estar pronto agora!
Possa o Senhor adicionar suas bênçãos!

