
Como IDPB Cidade Nova, estamos muito perto de concluir o 5º ano 
deste ciclo de nossa vida, dia 28/09/2017.

Como bem sabemos, cada ciclo da vida possui 7 anos:
O 1º ano é de aprendizado
O 2º ano é de trabalho árduo
O 3º ano é de firmarmos alianças
O 4º ano é de reinvestimento (Os frutos deste ano são do 
Senhor) Lv 19.23-25
O 6º ano é o ano da colheita tríplice. Lv 25.18-22

Se obedecermos a Deus e devolvermos a Ele os frutos do 4º 
ano, Ele nos devolverá 3 vezes mais no 6º ano.

Porém, entre o 4º e o 6º, temos que viver e vencer o 5º ano, o 
ano da perseverança. Certamente o ano mais difícil de cada 
ciclo, pois, além de não podermos desfrutar ainda dos frutos 
dos 4 anos de trabalho, ainda temos que construir celeiros 
para a colheita do 6º e do 7º anos – o 7º é o ano do descanso, 
quando vamos colher sem muito esforço, desde que, neste 
ano, nos dediquemos de modo especial ao Senhor.

Quero falar sobre o 5º ano, o ano da perseverança. O ano da fé!
Esse é, sem dúvida, o ano mais difícil, porém, o ano mais propício 
para os milagres, desde que depositemos toda a nossa fé em Jesus.

Depositando Nossa Fé no Rei

Logo que plantamos não vemos o fruto, mas temos certeza que ele 
virá. Temos a convicção de que, com o tempo, o fruto será uma 
realidade.

Assim também funciona a fé. Hb 11.1-3 – “Ora, a fé é o firme 
fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que 
não se vêem. Porque por ela os antigos alcançaram bom 
testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela 
palavra de Deus; de modo que o visível não foi feito daquilo que se 
vê”.

1



Na verdade, nossa fé deve nos levar, em primeiro lugar, a 
confiarmos incondicionalmente em Jesus Cristo, então, o Espírito 
Santo nos guiará na conquista das coisas que necessitamos.

Logo que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, nossa fé está 
muito ligada ao que vemos e ao que sentimos, ainda somos muito 
influenciados pelas pessoas e pelas circunstâncias.

Mas, com o passar do tempo, nossa experiência cristã deve nos 
levar a crer na pessoa de Cristo, a cima de todas as coisas.

I) TODO SER HUMANO DEPOSITA FÉ EM ALGO QUE JULGA 
SER CORRETO.

Em que as pessoas que não conhecem a Cristo depositam sua fé?

⦁ Em objetos, aos quais atribuem poderes sobrenaturais.

⦁ Em rezas, chás, banhos, simpatias, etc.

⦁ Em almas de pessoas que viveram piedosamente, às quais 
atribuem poderes miraculosos.

⦁ Em recursos financeiros ou posição social.

Ainda que alguém diga não crer no nosso Deus, em alguma coisa 
essa pessoa deposita a sua fé.

II) ALGUMAS VERDADES QUE A PALAVRA DE DEUS DIZ 
SOBRE A VERDADEIRA FÉ:

(a) Fé é uma dádiva de Deus para nós – Rm 12.3b - Porque pela 
graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha 
de si mesmo mais alto conceito do que convém; mas que pense 
de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus, repartiu a 
cada um.
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Ef 2.8,9 - Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isso 
não vem de vós, é dom de Deus; não vem das obras, para que 
ninguém se glorie.

(b) Fé genuína é somente aquela que é depositada na Trindade 
santa: 

No Pai (Jo 14.1) - Não se turbe o vosso coração; credes em 
Deus, crede também em mim. 

No Filho (Hb 12.2a) - fitando os olhos em Jesus, autor e 
consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está 
proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e 
está assentado à direita do trono de Deus. (grande 
desonra)

No Espírito Santo (Ef 1.13,14) - No qual também vós, tendo 
ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o 
Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa 
herança, para redenção da possessão de Deus, para o 
louvor da sua glória.

(c) A fé vem pelo o ouvir a Palavra de Deus – Rm 10.17 - Logo a fé 
é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.

(d) O evangelho é a Palavra de salvação anunciada por Jesus, na 
qual devemos crer – Mc 1.14,15 - Ora, depois que João foi 
entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de 
Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e é chegado o reino de 
Deus. Arrependei-vos, e crede no evangelho.

(e) Sem fé é impossível agradar a Deus – Hb 11.6 - Ora, sem fé é 
impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que 
se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador 
dos que o buscam.
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III) DEUS NOS CONVIDA A DEPOSITAR NOSSA FÉ NELE, 
ATRAVÉS DE SEU FILHO JESUS CRISTO.

(a) Pela fé temos certeza de vida eterna em Cristo Jesus – Jo 3.16 -
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.

(b) Cristo habita em nós pela fé – Ef 3.17 -  e assim, habite Cristo 
no vosso  coração, pela fé , estando vós  arraigados e 
alicerçados em amor.

(c) Pela fé obtemos respostas às nossas orações – Mt 21.22 - e 
tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis.

(d) Todas as dificuldades são vencidas pela Fé – Mc 9.20-23 -
Então lho trouxeram; e quando ele viu a Jesus, o espírito 
imediatamente o convulsionou; e o endemoninhado, caindo 
por terra, revolvia-se espumando. 21 E perguntou Jesus ao pai 
dele: Há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: Desde 
a infância; 22 e muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, 
para o destruir; mas se podes fazer alguma coisa, tem 
compaixão de nós e ajuda-nos.23 Ao que lhe disse Jesus: Se 
podes! Tudo é possível ao que crê.

Aplicação:

Fortaleça sua fé depositando-a na pessoa de Jesus Cristo.

Não desista das promessas do Senhor e profetize vitória sobre sua 
vida e de toda a sua família.
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