
 

 

QUAL O VALOR DA FÉ? 

Hoje vamos continuar com a série de lições 

com o título: VOU CONFIAR. Na palavra de hoje 

temos uma pergunta interessante para as nossas vidas. 

Então, pergunte as pessoas e peça para refletirem: 

“Você valoriza a fé?” 

Nesta palavra vamos nos aprofundar no 

entendimento da importância e do valor que a fé tem 

para nós cristãos. 

Assim, podemos começar mencionando dois 

textos bíblicos que reforçam o valor da fé: 

“Sem fé é impossível agradar a Deus.” 

Hebreus 11:6 

Precisamos compreender que não há como 

agradar a Deus sem fé. Logo, acreditamos que todo 

crente deseja e quer agradar a Deus. Entretanto, sem fé 

é impossível! 

“O justo viverá pela fé.” Hebreus 10:38 

Este outro texto ressalta a importância da fé. 

Ele diz, para nós cristãos, que só há uma maneira de 

andar com Deus: é pela fé. 

Esses dois versículos introduzem bem o 

assunto do valor da fé. Então hoje no decorrer da 

palavra a proposta é que tenhamos a resposta para a 

seguinte pergunta: Porque devo valorizar a fé? 

 

1º) Porque é impossível experimentar toda 

a plenitude de Deus sem a fé. 

A maioria de nós cristãos vive uma vida 

espiritual muito aquém daquela que Deus planejou. 

Nós temos uma mesa farta, mas vivemos 

mendigando as bênçãos de Deus. 

E o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? 

Como posso experimentar a plenitude de Deus? 

 

a) Procure não ser confundido; 

“Todo aquele que nele crê não será 

confundido.” Romanos 10:11 

Que bênção não andar em confusão. Quantos 

se desesperam não sabendo o que fazer e nem mesmo 

aonde ir. Quantas vezes tomamos decisões erradas!! 

Entretanto, a Palavra garante que se CRERMOS, não 

seremos confundidos. Precisamos ter fé e crer no 

Senhor. 

 

b) Procure estar com sua alma em 

descanso; 

“Nós, porém, que cremos, entramos no 

descanso.” Hebreus 4:3. Vivemos tempos difíceis, 

dias de muita angústia e tribulação. As pessoas cada 

dia mais estão, doentes, deprimidas e sem paz. 

Mas, a nossa alegria é saber que quando 

cremos no Senhor podemos encontrar descanso nEle. 

O Salmista declarou que sua alma estava 

abatida, mas quando ele se voltou para Deus, a cura 

veio, a paz que excede todo entendimento invadiu o 

seu coração. Vemos isso no Salmo 42. 

 

c) Procure perseverar em oração; 

“... e tudo quanto pedirdes em oração, 

crendo, recebereis.” Mateus 21:22 

Uma carência da Igreja de hoje é a falta da 

perseverança na oração. O nosso Jesus declarou que se 

as nossas orações forem feitas com fé, a resposta virá 

com certeza. 

 

d) Procure o fluir do Espírito Santo; 

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, 

do seu interior fluirão rios de água viva.” João 7:38 

Jesus afirmou do derramamento do Espírito 

Santo que haveria de vir. 

O fluir do Espírito seria como rios correndo do 

nosso interior (note o plural “rios”). Essa promessa se 

cumpre através da fé. Jesus menciona: quem crer em 

mim!! Todos nós buscamos isso; todos nós desejamos 

isso. Aleluia! 

 

2º) Porque é impossível deixar um legado 

sem fé. 

Todo nós temos, mesmo que no íntimo de 

nossos corações, um desejo de viver uma vida que seja 

marcante e que deixe um legado, uma história para ser 

contada. 

E este também é o desejo de Deus para nós. 

Por isso não podemos nos cansar de dizer que Deus 

tem um propósito para a vida de cada pessoa. 

A pergunta que fica é: Sabe como exercer 

influência? 

Influenciando minha família! “Creia no 

Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa.” 

Atos 16:31 

Realizando obras maravilhosas! “Aquele 

que crê em mim fará também as obras que eu faço e 

outras maiores fará.” João 14:12 

 

Conclusão: Vamos realizar um momento de 

oração em nosso GF e declarar que a partir de hoje 

assumimos uma postura diferente daquela que tem 

norteado as nossas vidas espirituais. Precisamos 

valorizar a fé! 

 

SEMANA DE 06 À 12 DE 

JANEIRO DE 2020 

Versículo da Semana: “Como a corça 

anseia por águas correntes, a minha alma 

anseia por ti, ó Deus.” Salmos 42:1 


