
instituto educacional 

dr. josÉ luis de jesÚs miranda

"a fÉ fingida” 
Como te roguei, quando parti para a macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns, que não ensinem outra 
doutrina, Nem se dêem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, 
que consiste na fé; assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, 
e de “uma fé não fingida”.1ª TIMÓTEO. 1:3-5.  
Os versos que abrem este estudo, contém alguns pontos contundentes em que temos de ter uma análise, firme e sincera, 
sem rodeios. Se Paulo está citando a existência de uma fé fingida, é que por outro lado existe uma fé verdadeira, e a missão 
dada a seu filho na fé Timóteo foi claro: Timóteo te enviei a Macedônia para que ordene aos que estão aí: não preguem 
doutrinas diferentes daquela que eu ensino. Qual era a ocupação que o apóstolo tinha ao dar estas instruções? É que 
quando não se prega a graça, inevitavelmente vais cair no contexto da lei. E quando se vive pelas obras da lei, isso produz no 
ser humano uma fé fingida. Este é o tema de nosso estudo: FÉ FINGIDA.

Nos dias atuais, viver fora do novo pacto te leva a estar continuamente 
em fábulas judaicas e genealogias intermináveis que não produzem nada 
de concreto em tua vida. São histórias bonitas: Davi matou Sansão; Daniel 
na cova dos leões; Moisés e a sarça ardente; Zaqueu desce da árvore... e 
tantas outras mais. Tudo isso te leva a viver uma fé fingida, por que estes 
assuntos são para a carne, isso te leva a servir a Deus com a carne e não 
com o teu espírito. 

Estamos te falando que neste pacto só podemos servir a Deus em 
espírito... DIGA: E EM VERDADE. Jesus um dia utilizou esta expressão 
falando de um tempo futuro, veja o verso:

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. JOÃO. 8:32.

Já se deu conta que hoje você está diante da verdade? O tempo da 
verdade é este. Diabo, pecado, inferno, isso é mentira. Helooooo! 

Tudo já Isto acabou faz mais de dois mil anos, não se deixe enredar mais 
pela mentira. Para que você se sinta livre, tens que conhecer a verdade, o 
novo pacto. A verdade está contida somente nas quatorze epístolas do 
apóstolo Paulo. Este evangelho te apresenta salvo para sempre; livre do 
diabo; livre da lei, um predestinado, um escolhido, morto ao pecado. Nos 
tempos de Paulo só ele apresentava liberdade à igreja. 

Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de 
Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, 
a fim de que demos fruto para Deus. ROMANOS. 7: 4.

Para que possamos dar frutos para Deus, nossos olhos não podem mais 
estar em Jesus de Nazaré. Por mais absurda que possa ser esta afirmação, 
temos que entrar em contextos: Aí diz claramente que Cristo teve um 
corpo, e este corpo nasceu Judeu, foi submetido aos mandamentos 
daquele pacto, a lei de Moisés. 

Nós os seus filhos estamos mortos a esta lei, esta morte ocorreu por 
intermédio daquele corpo. Hoje, querer viver segundo a estes 
mandamentos, é viver em fingimento. Como pode um morto querer 
viver? Não está escrito aí que estamos mortos à lei? Que faz você então 
querendo viver isto? 
Caro leitor, esta é chave, o código para viver uma vida em abundância; 
submeta-se a este conhecimento e reine em vida, com limpa consciência.           

Você é um abençoado!!!.
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E ele, respondendo, disse-lhes: 
Bem profetizou Isaías acerca 
de vós, hipócritas, como está 
escrito: Este povo honra-me 
com os lábios, Mas o seu 
coração está longe de mim;     

MARCOS. 7:6.
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