
 

 
INTRODUÇÃO: Hoje em nossa reunião de 

GF vamos falar sobre os princípios bíblicos da fé! 

Para isso precisamos verificar e estudar versículos 

que descrevem a importância da fé e que definem 

o que é a fé.  

 

I – A IMPORTÂNCIA DA FÉ 

De forma alternada vamos ler a palavra de 

Deus, conforme as referências abaixo:  

Hebreus 11.6: “De fato, sem fé é impossível 

agradar a Deus, porquanto é necessário que 

aquele que se aproxima de Deus creia que ele 

existe e que se torna galardoador dos que o 

buscam”.  

Marcos 9.23: “Ao que lhe respondeu Jesus: 

Se podes! Tudo é possível ao que crê.”  

II Coríntios 1.20: “Porque quantas são as 

promessas de Deus, tantas têm nele o sim; 

porquanto também por ele é o amém para glória 

de Deus, por nosso intermédio”.  

 

II – A DEFINIÇÃO DE FÉ BÍBLICA  
Agora, para entendermos o conceito da fé 

bíblica vamos ler mais referências em nossa bíblia. 

Observe quão importante é vivermos esta fé 

verdadeira e de acordo com a palavra de Deus.  

Hebreus 11.1: “Ora, a fé é a certeza de 

coisas que se esperam, a convicção de fatos que 

não se vêem.”  

Marcos 11.23: “Porque em verdade vos 

afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-

te e lança-te no mar, e não duvidar no seu 

coração, mas crer que se fará o que diz, assim 

será com ele”.  

Marcos 11.24: “Por isso, vos digo que tudo 

quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, 

e será assim convosco.”  

Precisamos compreender que a Fé é 

diferente da Esperança, pois esperança é 

representada quanto ao futuro, mas a nossa fé é 

embasada em fatos que aconteceram no presente e 

no passado e que também vão acontecer no futuro.  

Assim, a Fé é a certeza e a esperança é uma 

expectativa.  

Entenda que a Fé representa o agora e ela é 

a confiança plena e absoluta na busca de seu 

objetivo. E a esperança é apenas o sentimento de  

 

 

quem vê como possível probabilidade que seus 

sonhos se concretizem em um tempo que há de vir.  

Em relação a nossa definição bíblica de Fé é 

importante fazermos duas afirmações essenciais:  

 

a) Todos os cristãos (nascidos de novo) têm a fé 

bíblica:  
I João 5.4: “Porque todo o que é nascido de Deus 

vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 

mundo: a nossa fé”.  

 

b) A fé pode crescer:  
2 Ts 1.3: “Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças 

a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois 

a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo 

amor de uns para com os outros vai aumentando”.  

 

O que a fé bíblica NÃO é:  

1. Fé não é simplesmente um desejo;  

2. Fé não é pensamento positivo;  

3. Fé não é esperança´.  

A fé bíblica É:  

A fé crer na Palavra de Deus, falar isto e agi de 

acordo.  

 

III – TRÊS COISAS QUE A FÉ SEMPRE FAZ  
1. A Fé sempre crê a Palavra no coração (Marcos 

11.23)  

2. A Fé sempre fala a Palavra com a boca (II 

Coríntios 4.13);  

3. A Fé sempre pratica a Palavra com as obras 

(Tiago 1.22-25).  

 

“A fé crê no coração, fala com a boca e pratica 

com as obras.” 

 

Obs.: (peçam a todos para repetir esta frase 

e se acharem oportuno faça um vídeo repetindo 

esta frase e publique em suas redes sociais, 

marcando o instagram e Facebook de nossa Igreja 

- @adbarradogarcascathedral). 

              
           

 

                 

 

OS PRINCÍPIOS DA FÉ BÍBLICA. 

“Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais 

cortante do que qualquer espada de dois gumes, e 

penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas 

e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 

propósitos do coração”. Hebreus 4.12 
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