
 

 
Hoje vamos dar início a uma nova série 

de lições com o título simples e intrigante: VOU 

CONFIAR.  
A grande verdade sobre esta série de 

palavra é que se você tomar para si os conteúdos 

que serão trabalhados, a sua vida será levada a 

outro patamar.  

Ao iniciarmos estudos sobre confiança 

temos um título interessante: “Entendendo a 

Fé”!  

INTRODUÇÃO: Fé é uma palavra de 

só 2 letras, mas ela é poderosa e cheia de 

potencial!  

O escritor britânico Derek Prince, autor 

do livro Vivendo pela Fé, escreveu:  

“[...] talvez a maneira mais clara para 

compreender todo o potencial da fé seja 

examinando duas declarações feitas por Jesus:  

• “Para Deus tudo é possível” (Mateus 

19.26b). Não é muito difícil aceitarmos que tudo 

é possível para Deus. Mas Jesus também disse:  

• “Tudo é possível àquele que crê” 

(Marcos 9.23). Neste caso, quando Jesus afirma 

que tudo é possível ao que crê, já não é tão fácil 

crermos nisso porque pensamos em nós, e como 

tudo seria possível para mim, uma pessoa tão 

comum? [...]”  

Mas foi exatamente isso o que Jesus 

afirmou. Ele disse que, por meio da fé, as coisas 

possíveis para Deus são igualmente possíveis 

para aquele que crê. Ou seja, fé é o canal que 

torna o “tudo é possível” de Deus disponível 

para nós também.  

Hoje com o objetivo de 

compreendermos melhor a Fé citaremos aqui 

quatro pontos importantes em que conceituamos 

e entendemos a Fé. Está preparado!? Vamos ler 

juntos a palavra em Hebreus 11.1-6.  

 

1º) A Fé é a certeza das coisas que 

esperamos e a prova das coisas que não 

vemos.  
Importante entendermos que a fé se 

relaciona com o que não podemos ver! A Fé 

está ligada ao invisível e não se relaciona ao que 

sentimos.  

Todo o relacionamento do homem com 

Deus é baseado na fé. Isso significa que há uma 

oposição entre fé e a visão, aliás com os cinco 

sentidos.  

“Paulo diz em 2 Coríntios 5.7: Porque 
vivemos por fé, e não pelo que vemos.” 

 Precisamos compreender que se 

andarmos por vista, não precisaremos de fé. E, 

se andarmos por fé, não precisaremos da vista. 

O mundo que vivemos nos diz “ver para crer”, 

mas a Bíblia inverte esta ordem e diz que 

primeiro temos que crer, e então veremos.  

“Eu creio que verei a bondade do 

Senhor na terra dos viventes.” Salmos 27.13  

 

2º) A Fé é confiar no amor e no 

caráter de Deus.  
Vamos ler novamente Hebreus 11.6: 

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois 

quem dele se aproxima precisa crer que ele 

existe e que recompensa aqueles que o 

buscam.”  

Importante entendermos que 

precisamos acreditar no amor de Deus e também 

acreditar que Ele quer recompensar aqueles que 

pagam o preço de buscá-lo, de serem íntimos 

dEle.  

 

3º) A Fé é confiar na Palavra de 

Deus.  
Crer em Deus é crer na sua Palavra. Se 

a Palavra de Deus diz que Ele nos ouve, 

sabemos que ele nos ouve, porque a sua Palavra 

é a verdade. Logo, se a Palavra diz, a fé 

confirma e aplica a verdade da Palavra em nossa 

experiência. A fé genuína é baseada na Palavra.  

 

4º) A Fé é uma exigência de Deus 

para nos relacionarmos com Ele.  
Em nosso relacionamento com Deus 

existem duas atitudes possíveis: a fé, que nos 

une a Ele, ou a incredulidade, que nos separa 

Dele. A exigência de Deus para termos fé é 

clara:  

“Mas o justo viverá pela fé.” 

Romanos 1.17  
“E tudo o que não é de fé é pecado.” 

Romanos 14.23  
Sem fé não conseguimos aproximar-

nos do Senhor, não podemos agradá-lo e nem 

receber sua vida e suas promessas.  

 

CONCLUSÃO:  
Cristianismo é um relacionamento 

pessoal com Deus e, como todo relacionamento, 

baseia-se na confiança.  

Por isso, ser crente é crer no amor de 

Deus, em seu caráter perfeito e na Sua Palavra, 

a Bíblia. É crer que nosso futuro está inserido 

no plano perfeito e amoroso de Deus.  

Hoje entendemos um pouco sobre a Fé 

e por isso devemos declarar: EU CONFIO! 

             

           

 

                 

Entendendo a Fé! 

“Alguns confiam em carros e outros em 

cavalos, mas nós confiamos no nome do 

Senhor nosso Deus”. Salmos 20:7 

Semana 16 à 22 de 

Dezembro de 2019. 


