
                            Ficar Firme na Fé Para Puder Ficar em Pé 
                                                  (Isaias 7:1-9) 
 
Sucedeu, pois nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, 
e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalem para pelejarem contra ela, mas não 
sucederam (Isaias 7:1). À aliança de Rezim, rei da Síria e Peca, rei de Israel, o Senhor Deus teve 
isto à dizer a Judá: Aquieta-te, não temas, nem se desamine o teu coração por causa destes dois 
pedaços de tições fumegantes; por causa do arador da ira de Rezim e da Síria e do filho de 
Remalias (vs. 4); seu plano não subsistirá, nem tão pouco acontecerá (vs.7). Se não ficardes 
firme na fé, certamente que não permanecereis firmes (Vs. 9ª). E assim aconteceu que eles não 
foram sucedidos no plano de pelejarem contra Judá. A frase, não puderam, sugere que eles 
tentaram, mas vazios do poder de cumprir o seu plano, eles falharam.  A confederação 
planejada contra Acaz rei de Judá não pode suceder porque o Senhor Deus enfaticamente 
tivera dito que ela não iria acontecer; Dois contra um é ineficaz quando Deus não está ao seu 
lado. No livro de Lamentações de Jeremias no capítulo três e verso trinta e sete temos esta 
confirmação: Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande?   E o 
apostolo Paulo confirma: Se Deus for por nós, quem será contra nós?  Nem Seu próprio Filho 
Ele poupou, mas O ofereceu para todos nós (Romanos 8: 31-32).  Depois de ter o Senhor dito 
que a aliança planejada contra Acaz não sucederia, Ele avisou-os: Se não ficardes firmes na fé 
não permanecereis em pé (vs. 9b). Diante da promessa de Deus que nada iria acontecer dada 
ao rei de Judá, constava a ele agora crer nas palavras de Deus para permanecer firme na fé. 
 
Como sabermos se Deus está ao nosso lado quando a tempestade se levantar contra nós?  O 
salmista assim orou: Sonda-me Ó Deus e conhece o meu coração; prova-me e conhece os meus 
pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno (Salmo 
139: 23,24).  Uma examinação do coração será necessária para sabermos se Deus é por nós ou 
não. Jeremias nas suas lamentações disse, “Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o 
Senhor não mande?  Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, 
pois o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados” (Lamentações 3:37-39).Deus não 
vai defender-nos se a causa da nossa dor for o resultado de pecados. Mas quando os planos do 
inimigo vêm contra nós sem motivos, eles não prosperarão, porque estamos seguros no 
esconderijo de Deus.  Antes de negar ter conhecido ao Senhor, Pedro foi avisado a perseverar 
em oração para não cair em tentação. Em outra ocasião o Senhor avisou-o dizendo, Simão, 
Simão, eis que Satanas vos pediu para vos cirandar como trigo; mas eu roquei por ti, para que a 
tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirmas teus irmãos (Lucas 22:31-32). Na 
sua hora de tentação, Pedro negou seu Senhor, porque ele não se segurou firme na sua fé, nem 
levara em consideração as palavras de aviso do Senhor YAHSHUA. Invés, ele se aliou com o 
inimigo, e caindo em tentação, pecara contra o seu amigo. Deus disse, “Se não ficardes firme na 
tua fé, não permanecereis em pé”. A fé é que nos dá o equilíbrio necessário para 
permanecermos firmes em pé. A sentença, “Mas roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça” 
conecta com as palavras de Deus ao rei de Judá, “Se não ficardes firmes na fé, não 
permanecereis em pé”. Fé é a rocha na qual devemos permanecer; fé é que remove 
montanhas; fé é que vence o mundo; fé é a arma principal para enfrentar as potestades, com a 
qual os dardos do diabo serão apagados;  fé é a prontidão dos pés, calçados firmes no chão com 



a habilidade de usar a espada de dois gumes- a Palavra de Deus contra o poder do inimigo 
quando ele vier atacar; fé cinge os lombos com a verdade, redimindo o tempo para cumprir o 
comando; e protege a mente com o capacete da salvação, para que ela esteja concisa e limpa  a 
fim  de orar em todo o tempo. Esta é a maneira como permaneceremos firmes na fé. 
 
Se você encontra-se sofrendo hoje, lembre-se que o diabo não tem poder sobre você, sem a 
permissão de Deus. Se seus problemas não são resultados dos pecados na sua vida, então 
pense nas palavras de Deus ao rei de Judá, “Isto não acontecerá; mas se não permanecerdes 
firme na fé, não permanecereis em pé”; em outras palavras, você não suportará a tentação. 
Pedro nos avisou a sobriedade; a vigilância, porque o diabo, o nosso adversário, anda em 
derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar; resisti-o firmes na fé  
(I Pedro 5:8,9ª). O escritor da carta aos Hebreus disse: “Considerai, pois  Aquele que suportou 
tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em 
vossos ânimos; ainda não resististes até ao derramar do sangue combatendo contra o pecado”  
( 12:3,4). 
 
De outra maneira, nas suas tribulações considere estas palavras encontradas em Hebreus doze 
e cinco: “Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores 
repreendido, porque o Senhor corrige aquele que Ele ama, e castiga a qualquer que recebe por 
filho; segui a paz com todos, e a santificação, para que nenhuma raiz de amargura, brotando 
vos perturbe e por ela muitos se contaminem” (Vs. 14-15). Quando na cama nas horas da noite, 
reflita na verdade que sua montanha pode ser removida; seu tamanho é do tamanho do monte 
de um formigueiro;  você precisa só desfazer o formigueiro na sua vida, e para isso é preciso 
exercitar fé. Deus disse: “Aquietai-vos, não temais por causa destes dois pedaços de tições 
fumegantes” (Isaias 7:4). Na oração que o Senhor ensinou os discípulos, Ele disse, “Não nos leve 
a tentação, mas nos livre do mal”. O mal da tentação é quando caímos nela. Tentações nos 
virão, mas YAHSHUA nos instruiu a não cairmos nela. Orai, para não cairdes em tentação. A 
armadura de Deus só é completa com oração. Se não ficardes firmes na tua fé, não 
permanecereis em pé. 
 
REFLITA NISTO! 


