
FÉ NO AMAR                                                                                                     (4ª PARTE) 

(Hebreus 13:1-3; Tiago 2:14-18) 
 
Amor é fé em ação! Tiago diz: “Que proveito meus irmãos, se alguem professa ter 
fé, se ele não mostra ação? Pode tal fé salva-lo? A fé sem ação, ela é morta (Tiago 
2:14-17). Yahshua nos mostra o exemplo da fé na vida do bom samaritano, o qual, 
mesmo sem conhecer o vítima do roubo, assumiu todas as responsabilidades de 
provisão para a sua melhora. A fé existente no tamanho da semente de mustarda, 
que é tão pequena, é poderosa para mover até montanhas.  
 
Vejam como o apóstolo Paulo valorizou a ação do amor, quando disse: “Se  eu 
falasse as línguas dos homens e até dos anjos, sem amor, seria eu como o metal e 
como o sino; se eu tivesse poderes profeticos, se eu tivesse fé suficiente para 
mover montanhas, mas sem amor, seria como nada; e se destribuisse toda a 
minha riqueza aos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado sem amor, 
nada aproveitaria (I corintios 13). 
 
Fé no amor é completa e assume todas as responsabilidades irradiando o fruto 
do Espírito como lemos no capítulo treze de primeira aos Corintios: o amor sofre 
com paciencia, o amor é bondoso, nunca é invejoso nem ciumento, ele não é 
vanglorioso, nem orgulhoso; o amor não é arrogante cheio de orgulho, não é 
rude e não age indecentemente; ele não insiste nos seus direitos, porque o 
amor não é egoista; o amor não é ressentido; ele não presta atenção a injustiça 
cometida a ele; o amor não se alegra na injustiça, porém na prevalencia do bem; 
o amor sofre tudo e sempre está pronto para crer no melhor da pessoa; o amor 
nunca falha.  
 
Só podemos praticar  a fé na sua maneira perfeita com amor; até para  
intercedermos por alguém  precisamos de fé com amor; a fé sem o amor é vazia e 
sem ação. Fé suficiente para mover uma montanha sem amor, ela não é 
proveitosa. Nunca podemos ter a fé perfeita, a fé que irradia Deus em nós, sem o 
amor. O verdadeiro amor sabemos que é Deus e pela fé ele existe em nós para 
efetuarmos a Sua vontade aqui na terra. 
 
Quando entramos na vida conjugal fracos na fé, o amor que dizemos ter um para 
o outro é incompetente e também fraco, porque a fé é necessária não só para o 
sucesso da vida espiritual, mas também necessária para o sucesso da vida 



cotidiana em todos os  seus setores. Esse amor tão perfeito descrito acima, só 
pode ser praticado pela fé; Quando o Espírito Santo é ativo em nós, vivemos não 
para satisfazer a carne, porque estamos crucificados com Cristo; a carne  nessa 
posição não pode sentir, ouvir nem agir a seu favor; exercitemos a fé com amor, 
porque o amor vem de Deus e a fé que sustenta esse amor e causa ele agir, é 
puramente Deus  agindo em nós; O amor, através da fé, expulsa o espírito do 
medo, porque o medo tem a ver com tormento; a pessoa sem fé não tem 
alcançado a perfeição e maturidade do amor de Deus na vida. Ela é isenta da 
benção desse amor e sem dúvida tormentada pelo espírito do medo. 
 
Diante da necessidade de um irmão em Cristo, eu fechar os olhos de ajuda, falta 
em mim não só a fé como também o amor. Tiago assim confirma: não pratiqueis a 
fé do Senhor Yahshua (sem o amor), para que não haja acepção de pessoas e o 
nome de Deus  seja blasfemado. Amados, o cumprimento da lei de Cristo é 
encontrado no amor pela fé: Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Em que é 
proveitoso dizer que tem fé sem ações? A fé sem ação- amor é fazia de poder, ela 
é morta. 
Na carta aos Hebrews diz: Permitam que o amor ao irmão continue; nunca deixe 
falhar esse amor( fé em ação). Lembrai-vos daqueles que se encontram presos, 
como se estivesseis presos com eles e dos maltratados, porque estais sujeitos 
também ao sofrimento. 
 
Concluindo, a fé sem amor é incompleta; a fé não existe só em teoria mas 
também no  agir; ela fala do amor nas nossas ações e expressa Deus que é o  
perfeito  amor existente em nós. 
 
Reflita nisto! 
 
Eu sou jacinta para o ministério Luz da Palavra 


