
Rua Pires de Campos, 675 – Setor Sul I  
Barra do Garças – MT 

Fone (66)3401-1768 – CEP. 78600-044 

 

  

 

 

APRENDENDO A VIVER PELA FÉ! 

 
Se alguém lhe perguntasse: “O que 

mais agrada a Deus”? O que você responderia?  

Vivemos em um momento mundial em 

que se queremos viver na dependência de Deus 

precisamos ser homens e mulheres de fé.  

 

Vamos ler a Bíblia em Hebreus 11: 1-16:  

“Ora, a fé é a certeza daquilo que 

esperamos e a prova das coisas que não 

vemos.Pois foi por meio dela que os antigos 

receberam bom testemunho. Pela fé entendemos 

que o universo foi formado pela palavra de Deus, 

de modo que o que se vê não foi feito do que é 

visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício 

superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido 

como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. 

Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. 

Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não 

experimentou a morte; "ele já não foi encontrado 

porque Deus o havia arrebatado", pois antes de 

ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha 

agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a 

Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer 

que ele existe e que recompensa aqueles que o 

buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito 

de coisas que ainda não se viam, movido por 

santo temor, construiu uma arca para salvar sua 

família. Por meio da fé ele condenou o mundo e 

tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. 

Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e 

dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia 

como herança, embora não soubesse para onde 

estava indo. Pela fé peregrinou na terra 

prometida como se estivesse em terra estranha; 

viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-

herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava 

a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e 

edificador é Deus. Pela fé, Abraão — e também a 

própria Sara, apesar de estéril e avançada em 

idade — recebeu poder para gerar um filho, 

porque considerou fiel aquele que lhe havia feito 

a promessa. 

Assim, daquele homem já sem vitalidade 

originaram-se descendentes tão numerosos como 

as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia 

da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela 

fé, e morreram sem receber o que tinha sido 

prometido; viram-nas de longe e de longe as 

saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e 

peregrinos na terra. Os que assim falam mostram 

que estão buscando uma pátria. Se estivessem 

pensando naquela de onde saíram, teriam 

oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam 

eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. 

Por essa razão Deus não se envergonha de ser 

chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma 

cidade”.  

Após essa leitura vamos considerar as 

ações de cada uma das pessoas nomeadas nessa 

passagem: o que o comportamento delas tem em 

comum? Alguém do GF pode compartilhar o seu 

pensamento?  

 

CONCLUSÃO  

E agora, para aplicarmos em nossas vidas 

imagine se o seu nome Aparecesse em Hebreus 

11, o que você acha que o escritor diria sobre 

você?  

Que mudanças a fé em Deus provoca em 

nossa maneira de viver?  

Nesta passagem, qual ligação você ver 

entre fé e esperança?  

Precisamos entender que se queremos 

viver na dependência de Deus, precisamos confiar 

nele em momentos de provas e crises.  

Todos estes heróis enfrentaram grades 

crises e provas. Foram nestes momentos que 

através da fé demonstraram sua dependência em 

Deus.  

Não importa o que o mundo diz, o que a 

minha família pensa, eu tenho um compromisso 

com meu Pai, que me presenteia ao mesmo tempo 

em me ensina sobre ter fé. 
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