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COMBATI O BOM COMBATE, ..., GUARDEI A FÉ
2 Timóteo 4.7
Na verdade essa não foi a primeira vez que Paulo usou a metáfora do
combate para expressar o que é viver a vida cristã. Em sua primeira carta à
Timóteo (1Tm.6.11,12), Paulo diz algo muito parecido - "Tu, porém, ó homem
de Deus, foge destas coisas; antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a constância, a mansidão.Combate o bom combate da fé. Toma posse da
vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa
confissão perante muitas testemunhas. - Os mesmos termos são usados
para enfatizar a idéia de luta, de embate árduo mesmo, chegando as raias da
agonia. Nesse primeiro texto (1Tm.6.12), o Apóstolo Paulo convoca Timóteo
a combater o bom combate da fé, o que significa nesse contexto específico,
resistir ao materialismo, à avareza e as deturpações que levam a conclusão
erronea de que "piedade é fonte de lucro". Combater o bom combate,
significa também, seguir com firmeza as virtudes distintamente cristãs Justiça, piedade, fé, amor, constancia e mansidão (v.11). É ainda, viver
intensamente o ministério recebido do Senhor (v.14).
O QUE ESTAMOS COMBATENDO?
Devemos sempre lembrar que o combate a que Paulo se refere é de
Cristo. Se o combate em que estamos envolvidos for por nossas buscas e
caprichos pessoais, visando o lucro e a fama ou mesmo estabelecendo
nossas instituições como verdadeiros impérios, não estamos combatendo "o
bom combate". Nesse sentido, é triste constatar que boa parte da liderança
evangélica brasileira, especialmente a que está na mídia, não esta
combatendo nada! Muitos estão marcando passo, e gastando a suas vidas
em combates inóquos pelos motivos mais fúteis. Como questionava
A.W.Tozer: O que esse mundo representa para nós? É parque de diversões
ou é campo de batalha?
GUARDEI A FÉ
A fé é algo que precisa ser guardada. Nossa fé é forte ou frágil? Muitos de
nós expomos a nossa fé a ambientes que não nos ajudam a guardá-la,
protege-la e muito menos fazê-la crescer.
A fé é preciosa e precisamos guardá-la.
Você com certeza, já ouviu alguém dizer: eu perdi a fé! Isso não só pode
acontecer como acontece com muitas pessoas.
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A fé precisa ser alimentada pela Palavra de Deus. É importante ouvir, ler e
meditar na Palavra de Deus.
Não exponhamos nossa fé desnecessariamente.
Evitemos lugares, atividades e relacionamentos que sabemos serem nocivos
a nossa fé.
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