
 

 

 

A Bíblia Sagrada nos mostra um caminho excelente.
 

Para a nossa reunião de hoje pegue a sua 

bíblia, pois iremos aprender e conversar a luz da 

palavra de Deus!  

 

a) A importância da Fé:  

Em Hebreus 11.6 diz: “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”.  

Em Marcos 9.23, Jesus ensinou: “E 

Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível 

ao que crê.”  

Em II Coríntios 1.20 aprendemos: 

“Porque todas quantas promessas há de Deus, 

são nele sim, e por ele o Amém, para glória de 

Deus por nós.”  

 

b) A definição de Fé;  

Está escrito em Hebreus 11.1: “Ora, a fé 

é a certeza de coisas que se esperam, a 

convicção de fatos que não se vêem.”  

Em Marcos 11.23, Jesus ensinou: 

“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”.  

Leia Marcos 11.24: “Por isso, vos digo 

que tudo quanto em oração pedirdes, crede que 

recebestes, e será assim convosco.”  

Nestes textos aprendemos que a fé é a 

substância daquilo que esperamos, ou seja, a fé é 

a substância da esperança.  

Observemos que o livro aos hebreus fala 

desde o início sobre a fé e no capítulo 11 a fé é 

apresentada como determinante.  

É importante lembrarmos que temos 

resultados triunfantes de muitos homens e 

mulheres de Deus que viveram da fé.  

Logo, o processo que faz a fé agir é ouvir 

a palavra de Deus, crer nEla com o coração, 

declarar com voz audível a mesma palavra de 

Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. 

 

  

 

 

Vejamos aqui algo fundamental: somente 

ouvir e crer não libera a palavra de Deus para 

agir, pois temos que declarar a palavra de Deus 

misturada com a Fé dos nossos corações. E, isso 

produz crescimento espiritual constante e trás a 

existência as coisas que ainda não são, e que nos 

pertence.  

Declaremos antes de tudo, o que a 

palavra de Deus nos diz. e não ao contrário.  

Todos os cristãos (nascidos de novo) têm 

a fé bíblica, pois em I João 5.4 está escrito: 

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o 

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

nossa fé”.  

A Fé Bíblica É: Crer na Palavra de 

Deus, falar isto e agir de acordo.  

 

CONCLUSÃO:  

 

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).  

Coloque isso em seu entendimento, a 

nossa Fé crê no coração, fala com a boca e 

pratica com as obras. 

(Ao Líder: Quem sabe, se você achar 

conveniente e houver tempo, gravem um vídeo 

falando esta frase acima ou incentive os 

membros a gravarem e publiquem em sua rede 

social para despertar o interesse de nossos 

amigos! – Whatsapp, Facebook e Instagram)  

Em Hebreus 4.12 bem diz: “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”. 

SEMANA 22 À 28 DE 

JUNHO DE 2020! 

 

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é 

possível ao que crê.” Marcos 9:23 


