
 

 

Fé, o poder que move a mão de Deus em nosso favor! 

 

Qual é a definição de fé? 

Segundo o dicionário de português fé é: 

1. sistema de crenças religiosas; religião. 
"fé cristã" 

2. confiança absoluta (em alguém ou em algo); crédito. 
"um homem digno de fé" 

3. compromisso assumido de ser fiel à palavra dada. 
"violou a fé que devia ao amigo" 
 
Segundo a Bíblia Sagrada Fé é: 
“ Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se 
não vêem.” Hb 11:1 
 
O que o dicionário de português diz e o que a Bíblia Sagrada diz é a mesma coisa; a 
confiança absoluta e o firme fundamento é justamente o que Deus espera de nós! Hb 11:6 
e Mc 9:23. 
 
Somos pessoas limitadas e muitas coisas são difíceis de mais para nós ou até 
impossíveis, no entanto isso não é um defeito nosso muito pelo contrário, isso mostra a 
nossa dependência de Deus. 
 
Você sabia que para Deus nada é impossível? Lc 1:37, Lc 18:27. 
 
Você coloca em pratica essa verdade de Lc 1:37, em sua vida todos os dias? 
 
A bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, então eu posso te 
garantir com toda certeza que quanto mais você ler a bíblia e ouvir pregações da palavra 
de Deus, mais fé você terá e consequentemente conseguirá vencer com mais facilidades 
as dificuldades do dia a dia.  
 Agora se você não lê a bíblia todos os dias e também não houve muitas pregações 
da palavra de Deus durante a semana, se você gasta o seu tempo com watsap, facebook, 
novelas, filmes, etc, o seu coração se encherá desses conteúdos que podem até serem 
divertidos, porém não podem nos ajudar a vencer as lutas do dia a dia. Em Ef 6:16 diz 
que a fé é o escudo que iremos usar para apagar os dardos inflamados do maligno contra 
as nossas vidas. Eu e você somos soldados do exército de Cristo e jamais podemos 
perder, esquecer ou deixar em qualquer lugar o nosso escudo, ou seja, deixar em 
qualquer lugar a nossa fé. Ela precisa estar sempre junto conosco! 
 
Conclusão: o firme fundamento é o firme alicerce, é a convicção, é a certeza absoluta de 
que de fato Deus pode todas as coisas! Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, 
(Hb 13:8), Ele pode mudar qualquer situação! 
 
Faça uma lista dos pedidos da sua célula e peça para que durante essa semana todos 
possam orar 10 minutos em favor desses pedidos e jejuar alguma coisa em favor desses 
pedidos. 
 


