
  

 

 
 

 BATALHANDO PELA FÉ! 
 

Introdução: A cada ano que passa, a 

fé fica mais escassa na vida dos cristãos. Em 

Lucas 18:8 Jesus nos deixou uma 

pergunta: Quando, porém, vier o Filho do 

homem, achará fé na terra? 2020 foi um ano 

muito difícil onde infelizmente muitos 

cristãos naufragaram na fé. O texto lido como 

base, diz que enquanto Judas empregava toda 

diligencia para escrever acerca da salvação, 

ele foi levado pelo Espírito a escrever, 

exortando os irmãos a batalhar pela fé. Nessa 

noite vamos aprender juntos: 

 

04 ENSINAMENTOS BÍBLICOS 

SOBRE A FÉ. 

 

1º Ensinamento - Todo cristão já 

recebeu fé suficiente para viver como 

vencedor. - Judas 1:3 

Não podemos alegar que temos 

fracassado como cristãos por falta de fé, pois 

o texto lido fala de uma fé que uma vez por 

todas foi entregue aos santos. Em Romanos 

12:3 diz que Deus repartiu uma medida da fé 

a cada um. O que precisamos é se firmar na 

FÉ conforme 1 Coríntios 16:13 nos ensina.  

PERGUNTA: Em sua opinião, o que 

tem levado muitos cristãos a perderem a fé? 

 

2ºEnsinamento -Somos responsáveis 

em guardar e alimentar a fé que recebemos 

de Deus. - 1 Timóteo 1:19 

O Ap. Paulo fala sobre a necessidade 

de conservarmos a fé que Deus já nos deu. 

Em 2 Pedro 1:1 diz que a fé é preciosa, por 

isso não podemos permitir que nada e 

ninguém venha perverter nossa fé (2 Timóteo 

2:18). Meditação na Palavra, oração, ouvir 

pregação da Palavra, são meios que temos 

para nutrir nossa fé.  

PERGUNTA: Com suas palavras, 

comente sobre algo que mais alimenta sua fé? 

 

 

 

 

3º Ensinamento – A FÉ é o 

instrumento que Deus usa para nos manter 

em pé. - Romanos 11:19,20 

Conforme o texto lido estamos em pé 

pela fé, assim como somos salvos pela fé, 

curados, libertos, abençoados pela fé. Sem 

dúvida nenhuma a fé é o instrumento que 

Deus usa para nos abençoar, como está escrito 

em Hebreus 11:6, sem fé é impossível 

agradar a Deus.  

PERGUNTA: Leia Hebreus 11:6 e 

peça para o grupo compartilhar sobre o 

versículo lido. 

 

4º Ensinamento - A fé é a arma que 

Deus nos deu para vencer o mundo e o 

maligno. – 1 João 5:4 – Efésios 6:16 

Esta é a vitória que vence o mundo: a 

nossa fé. Muitos cristãos têm sido vencidos 

pelo mundo porque perderam a fé, o maligno 

também triunfa sobre tal cristão, pois é com o 

escudo da fé que conseguimos apagar a todos 

os dardos inflamados que o inimigo lança 

sobre nossa mente e coração.  

PERGUNTA: O que você deseja 

batalhar e conquistara pela fé em 2021? 

 

Conclusão: Que em 2021 possamos 

batalhar pela nossa fé, alimentar nossa fé, 

vencer pela fé. E que possamos sempre 

lembrar da Palavra de Deus: O meu justo, 

porém, viverá da fé. E, se ele recuar, a minha 

alma não tem prazer nele. (Hebreus 10:38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 19 À 25 DE 

ABRIL DE 2021. 

Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever 

acerca da salvação que compartilhamos, senti que era 

necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé 

uma vez por todas confiada aos santos. Judas 1:3 
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