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 A NOSSA FÉ TEM PODER!

Para iniciarmos o nosso GF de hoje 

vamos falar sobre o poder da fé, algo que 

não podemos jamais deixar de acreditar, 

pois só assim passaremos vitoriosos em 

nossas lutas e tribulações.  

Leia o livro de Marcos 11:20-26.  

No caminho de Betânia para 

Jerusalém, Jesus procurou frutos num pé de 

figos e não encontrando frutos a sentenciou 

dizendo: “Nunca jamais coma alguém fruto 

de ti”. Na manhã seguinte passando eles 

por aquele lugar viram que a figueira secara 

do alto até a raiz e muito se admiraram, 

entre eles estavam os doze de Jesus.  

Jesus não fez aquilo por maldade, 

mas para demonstrar o poder da fé. Ele o 

fez para mostrar que se crermos no poder de 

Deus, em nada duvidando, aquilo que 

determinarmos em oração será realizado.  

Se crermos no Deus Criador, no 

Todo Poderoso, através do seu Filho Jesus 

então nossa fé se torna um canal de poder e 

nossa boca adquire poder de vida e de 

morte.  

Quando Jesus fala de removermos 

montanhas (superar grandes dificuldades, 

livrar-se de grandes obstáculos), ele diz que 

três condições são necessárias:  

 

1º. Dizer à dificuldade que 

desapareça: pela oração podemos 

determinar todas as coisas, pois é promessa 

de Deus que a oração do justo move a 

poderosa mão de Deus. 

 

2º. Crer no seu coração: depois 

que oramos por algo às vezes somos 

atacados pela dúvida e pensamentos de que 

Deus não nos ouviu, ou de que não 

merecemos o que pedimos. (Estes 

pensamentos de dúvida vêm do maligno 

que quer roubar a nossa fé).  

 

 

 

 

 

 

 

3º. Crer que se fará o que se diz e 

praticar com as obras: Preste atenção no 

tempo do verbo: se fará o que se diz (está 

no presente) e não o que se disse.  

A terceira condição é seguir 

declarando aquilo que foi determinado em 

oração (ex: se foi feita uma oração por 

cura, então quem recebeu aquela oração 

deve seguir dizendo em todo tempo: estou 

curado, estou curado, até que a cura se 

manifeste de forma visível ou sensível).  

A palavra de Deus é fiel e poderosa, 

por isso nossa fé deve se firmar nela e crer 

que não há impossíveis quando oramos e 

mantemos a confissão de nossa fé.  

Qualquer problema por mais grave 

que seja pode ser resolvido, desde que 

façamos conforme o ensino da figueira (três 

condições), mas há ainda uma última 

condição para que este processo funcione e 

produza milagres.  

A condição que pode anular tudo 

que foi prometido anteriormente é existir 

alguma mágoa no coração, por isso, no vs. 

25, Jesus dá uma “ordem” que é: perdoai, se 

tendes alguma coisa contra alguém (contra 

qualquer pessoa).  

O perdão é o que nos aproxima de 

Deus e nos dá acesso as suas bênçãos.  

Deus quer que o perdão que 

recebemos Dele através de Jesus possa ser 

liberado sobre todos que nos ofenderam, 

como está escrito: o que de graça 

recebestes, de graça dai.  

O poder da Fé pode transformar o 

nosso ano de 2021. 
 

 

SEMANA DE 08 À 14 DE 

FEVEREIRO DE 2021 

E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de 

despertarmos do sono; porque a nossa salvação está 

agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. 

Romanos 13:11 


