
 

 

AUMENTANDO A FÉ PARA 2020 DE VITÓRIAS! 

Para viver um 2020 cheio de vitórias 

para as nossas vidas, é necessário afirmar: VOU 

CONFIAR.  

Nas palavras desta série recebemos um 

fundamento forte para uma vida plena e 

alinhada com a palavra de Deus. E na reunião 

de hoje queremos alimentar a fé em nosso 

coração, crendo que uma ‘nova’ dimensão de 

vida está se abrindo para todos nós para este ano 

de 2020.  

Iniciemos com as seguintes perguntas:  

• Você considera sua fé pequena ou 

grande?  

• Você gostaria de aumentar sua fé? 

Porque? Ela tem feito falta?  

De imediato, precisamos compreender 

que a palavra de Deus é a base segura para 

nossa fé crescer.  

“…a fé por ouvir a mensagem, e a 

mensagem é ouvida mediante a palavra de 

Cristo.” Romanos 10:17  

Este versículo bíblico bem nos ensina 

que a fé VEM POR OUVIR A MENSAGEM, 

ou seja, à medida que conhecemos a palavra de 

Deus a nossa fé aumenta. Logo, para alargar a 

nossa fé, precisamos sempre buscar conhecer 

mais a palavra de Deus (é um processo gradual).  

E, como entrar em um processo de 

conhecimento contínuo da palavra de Deus? 

Aumentamos nossa fé conhecendo a palavra. 

Alguns meios de conhecer a palavra de Deus: 

cultos de celebração, culto da madrugada, culto 

da palavra, conferências, devocional diário etc. 

Assim, para dar dinâmica ao nosso 

estudo vamos dividir a nossa conversa sobre 

aumentar a fé em títulos interessantes. Vamos!?  

 

1º) Fé na teoria X Fé na prática;  

Podemos comparar a nossa fé com as 

atividades físicas. Pois, temos que exercitar a fé 

(músculo x força), uma vez que é verdade que 

todos temos músculos, mas nem todos temos a 

força. Só passamos a ter força se exercitamos 

nossos músculos.  

Assim é com a fé, ela precisa ser 

praticada.  

A fé prática mostra suas obras. Não 

podemos dizer que temos fé sem poder mostrá-

la através do que obtemos ao praticá-la.  

Vamos ler juntos a palavra de Deus em 

Tiago 2.15-18. 

 

2º) A Fé testada;  

Com o processo de colocar nossa fé em 

prática, é imperativo que a fé passe por testes e 

provações.  

Nós só aumentamos a nossa fé se 

vivemos ciclos contínuos de crer e alcançar. 

Imagine alguém que treina para uma maratona, 

ele pratica vários dias na semana, mas um dia 

essa prática será testada.  

O texto bíblico escrito em Tiago 1:2-8 

fala de aspectos importantes da fé operante 

(vamos ler juntos nas nossas bíblias).  

Deste texto bíblico extraímos três 

pontos interessantes:  

a) Sobre a provação: Temos que 

aprender a “gostar” das provações, não há outro 

jeito de termos uma fé verdadeira se não passar 

pelo teste.  

b) sobre a perseverança: Seria fácil se o 

teste fosse rápido e na hora que estamos fortes, 

mas a perseverança prova nossa fé no tempo.  

c) sobre sermos maduros: Alcançamos 

uma fé madura quando passamos pelas etapas 

acima.  

A grande verdade é que a nossa fé 

aumenta quando testada pela provação, vivendo 

a perseverança e, por fim, alcançando a 

maturidade.  

Precisamos praticar, praticar, praticar e 

praticar até que vamos nos tornando homens e 

mulheres que tem a fé como estilo de vida.  

 

3º) outras formas de aumentar a fé;  

Para mantermos um recipiente de água 

cheio temos que trabalhar em duas frentes, 

enchê-lo e não deixar que ele perca água. Assim 

é com a fé, de um lado vamos aumentando a fé 

conhecendo a palavra, praticando-a e passando 

pelos testes. Mas por outro lado, não podemos 

deixar com que a nossa fé seja perdida.  

Feche a porta para a incredulidade. 

O que é incredulidade? A incredulidade, ou 

podemos dizer, a dúvida, é o que neutraliza a 

nossa fé, é o veneno que mata a nossa força. E 

lembre-se com atenção:  

“E não realizou muitos milagres ali, 

por causa da incredulidade deles.” Mateus 

13:58  

“Vemos, assim, que por causa da 

incredulidade não puderam entrar.” Hebreus 

3:19  

A Fé é a certeza! A incredulidade é 

duvidar do amor, do caráter e da palavra de 

Deus. Tenha Fé. 

SEMANA DE 13 À 19 DE 

JANEIRO DE 2020 

Versículo da Semana: “Consequentemente, a fé 

vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é 

ouvida mediante a palavra de Cristo.” Rm 10:17 


