BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

Pergunta 86: O que é fé em Jesus Cristo?
Resposta: Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o
recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no
Evangelho.

Enquanto o arrependimento é o aspecto negativo da conversão, pois por
meio dele o homem dá as costas para o pecado, a fé é o aspecto positivo da
conversão pois, por intermédio dela, o homem volta-se para Jesus de todo o seu
coração, buscando obedecer a sua Palavra.
O objeto da fé é Jesus Cristo. Essa é a condição essencial para a
salvação, pois ele é quem salva: “Porquanto esta é a vontade de meu Pai: Que
todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei
no último dia.” (Jo 6.40)
A Escritura afirma a respeito da necessidade absoluta de ter fé em Cristo
e olhar para ele a fim de sermos salvos: “Portanto, nós também, pois estamos
rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o
pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira
que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da
nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando
a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus.” (Hb 12.1, 2).
Olhar para Cristo significa crer no evangelho que tem como seu conteúdo
a obra e a pessoa de Cristo. O evangelista Marcos exortou: “Arrependei-vos e
crede no evangelho” (Mc 1.15). O apóstolo Paulo fala que “o evangelho é o poder
de Deus para a salvação de todo aquele que crê” (Rm 1.16). Crer no evangelho
é, portanto, crer na pessoa de Jesus Cristo.
A fé genuína é constituída por três elementos (3 c’s da fé):
1) Conhecer: a fé envolve o conhecimento da verdade – o conhecimento
da Palavra de Deus;
2) Consentir: a fé envolve o reconhecimento da verdade – o
reconhecimento de que a Palavra de Deus é a verdade;
3) Confiar: a fé envolve a confiança na Palavra de Deus – a submissão à
Palavra em obediência.
Tiago faz uma observação interessante acerca da atitude dos demônios
em relação a Deus: “Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; os demônios
também o crêem e estremecem.” (Tg 2.19)
De acordo com essas palavras, os demônios conhecem a Palavra de
Deus e sabem que ela é a verdade, porém não se submetem a ela em
obediência. Isso significa que o elemento fundamental da fé é a confiança, ou

seja, não basta somente conhecer a Bíblia e acreditar que ela é a Palavra do
Senhor, isso os demônios fazem, mas é preciso submeter-se a ela em
obediência. Essa é a fé verdadeira.
A fé envolve toda a personalidade do homem: a sua faculdade intelectual,
ou seja, a sua forma de pensar é determinada pela fé em Cristo; a sua faculdade
emocional, ou seja, a sua forma de sentir é determinada pela fé em Cristo; a sua
faculdade volitiva, ou seja, a sua forma de agir é determinada pela fé em Cristo.

Conclusão
Se você é uma pessoa que contempla as suas imperfeições e imagina
que não conseguirá perseverar na fé até o fim ou, ainda, prossegue na sua
jornada neste mundo duvidando da sua condição de salvo(a), temendo não
chegar ao céu, lembre-se que a exortação bíblica é não desistir ou voltar para
trás, mas seguir em frente, mesmo desfalecido, que certamente terminará bem.
A Bíblia nos ensina a cultivar o hábito de olhar para Cristo, procurando
conhecê-lo mais, de acordo com a sua Palavra, ao invés de permanecer
contemplando as nossas imperfeições.
Olhemos para cima! Procuremos compreender melhor a obra de Jesus: a
sua morte por pecadores como nós, sua ressurreição e o fato de estar à direita
de Deus Pai intercedendo por nós, de onde virá para estabelecer o seu Reino de
justiça e paz.
Quando o apóstolo Pedro olhou para Jesus foi bem sucedido em andar
por sobre as águas. Porém, quando desviou o olhar para as ondas e o mar,
levando em conta o peso do seu corpo, começou a afundar e clamou: “Salvame, Senhor!”. Em seguida, Jesus segurou as suas mãos e o trouxe para dentro
do barco.
Sigamos em frente, olhando firmemente para Jesus e se, por algum
motivo, desviarmos o olhar dele, clamemos pelo seu auxílio, que ele nos
socorrerá a fim de que a nossa fé seja aumentada e fundamentada
exclusivamente nele.

