
 

Vencendo os Inimigos da Fé 
 
Todos desejam ver resultados naquilo que se envolvem. A vontade de 
Deus é que os resultados apareçam. Deus chama estes resultados de 
frutos.  
 
João 15.2 - Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o 
corta; e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto 
ainda. 
 
João 15.4,5 - Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. 
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não 
permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não 
permanecerdes em mim. 
5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, 
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 
 
João 15:8 - Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e 
assim vos tornareis meus discípulos. 
 
João 15:16 - Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo 
contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que 
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo 
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. 

 
O fruto é o resultado de um plantio, de uma semeadura, de cuidados 
com a lavoura, de manutenção, de combate a ervas daninhas, de 
paciência. 
 
O que nós precisamos entender é que existe uma fé que produz 
resultados, precisamos aprender que a vontade de Deus é que a nossa 
fé vença as circunstâncias negativas que tentam nos prender.  
 
É muito fácil acreditar naquilo que estamos vendo – e isso não é a fé 
sobrenatural. Vejamos como podemos obter uma fé que trará resultados 
práticos para a nossa vida e para o Reino de Deus. 

 
 
O que é fé? 

 
Hb 11:1 - Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a 
convicção de fatos que se não vêem. 
 
A fé é uma certeza de algo que Deus lhe prometeu, lhe falou.  
 
Mas como Deus pode falar comigo? Deus fala através da Bíblia, dentro 
do seu espírito, através das circunstâncias, através dos irmãos. 
 
 



 

Hb 1:1-2 – “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de 
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, 2  nestes últimos dias, 
nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, 
pelo qual também fez o universo.” 
 
Fé não é algo absurdo, é concreto, é real. Nosso Deus existe, Ele é real. 
Portanto crer em Deus não é absurdo, é real. 
 
Em toda a Bíblia as promessas que Deus fez aos seus servos que foram 
fieis, nenhuma delas falhou. Portanto temos um registro histórico da fé 
de homens em Deus. Se Deus não falhou com eles, nós não seremos 
escolhidos para manchar a reputação de Deus em todo o universo. 
 
Hb 11: 4  Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do 
que Caim; pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a 
aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também 
mesmo depois de morto, ainda fala. 5  Pela fé, Enoque foi 
trasladado para não ver a morte; não foi achado, porque Deus o 
trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de 
haver agradado a Deus. 6  De fato, sem fé é impossível agradar a 
Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. 
7  Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos 
que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma 
arca para a salvação de sua casa; pela qual condenou o mundo e 
se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 8  Pela fé, Abraão, 
quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia 
receber por herança; e partiu sem saber aonde ia. 9  Pela fé, 
peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando 
em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma 
promessa; 10  porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da 
qual Deus é o arquiteto e edificador. 11  Pela fé, também, a própria 
Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua 
idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12  
Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade 
tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia 
que está na praia do mar. 

 
Em que eu devo basear a minha fé? 
 
Acreditar naquilo que Deus fala ao nosso respeito e andar sobre esta  
palavra é a base de tudo.  

 
A questão da fé está ligada à Palavra de Deus.  
A sua fé é o resultado da sua confiança na Palavra!  

 
 
 
 



 

Se sua confiança está na Palavra de Deus sua fé resultará no 
cumprimento das promessas de Deus contidas na Palavra, mas se sua 
confiança está na palavra dos homens, na palavra da ciência, na palavra 
do mercado, na palavra das circunstâncias, na palavra das emoções, 
então os resultados da sua fé serão diferentes das promessas de Deus. 

 
Pedro disse a Jesus sobre a tua palavra lançaremos as redes (Lc 5:5). 
Pedro lançou a rede não fiado nos seus conhecimentos 
profissionais, mas em Jesus! Pedro obedeceu! 
 
Veja o exemplo de Adão. Adão resolveu colocar sua fé em Eva. Isto é 
acreditar mais na palavra de sua mulher do que na palavra de Deus, o 
resultado foi morte. Eva por sua vez decidiu seguir a direção da 
serpente à direção de Deus, o resultado foi morte. 
 
Qual resultado você quer em sua vida? Vida ou morte, benção ou 
maldição? 
 
Dt 11:26 – “Eis que, hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a 
maldição: 27 a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do 
SENHOR, vosso Deus, que hoje vos ordeno; 28  a maldição, se não 
cumprirdes os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, mas vos 
desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros 
deuses que não conhecestes.” 
 
Fé sem obras (resultados da obediência) é morta!  
 
Tg 2:14-26 – “Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que 
tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? 
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e 
necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes 
disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar 
o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?  
 
Porque damos aos pobres? Jesus deu. E a Bíblia manda dá (Pv 21:13).  
 
Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 
 
A minha fé tem que se materializar em resultados.  
 
Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua 
fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês, 
tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crêem e 
tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé 
sem as obras é inoperante (nekros – morto, cadáver)? Não foi por 
obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu 
sobre o altar o próprio filho, Isaque?  
 
A ênfase não é dá, mas, obedecer.  
 



 

Vês como a fé operava juntamente com as suas obras (obediência); 
com efeito, foi pelas obras (obediência) que a fé se consumou, e se 
cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso 
lhe foi imputado para justiça; e: Foi chamado amigo de Deus. 
Verificais que uma pessoa é justificada por obras (obediência) e 
não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por 
obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez 
partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem 
espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.”  

 
A fé dos demônios é morta, pois não obedecem. 
  
A ênfase subjetiva deste texto é a obediência. É como o batismo; porque 
muitos que vão ao Encontro e dizem ter tido uma experiência com Deus, 
mas não pedem o batismo? Porque na verdade não creram, quem crê 
com certeza se batiza! Fé gera obediência que gera resultados! 
 
Se você diz crer; porque que você então não dá crédito e obedece a 
Palavra da verdade?  

 
Fé é acreditar naquilo que Deus diz: 

 
- Porque muitos não dão o dizimo? Na verdade não crêem que Deus vai 
abrir a janelas dos céus. 
 
- Porque muitos não perdoam? Não acreditam na mudança do outro. 
 
- Porque muitos não avançam no ministério? Por não acreditarem que 
Deus possa usá-los. 
 
 
Por que estas coisas acontecem?  

 
Porque damos mais crédito naquilo que é lógico e natural do que na 
Palavra de Deus.  
 
As coisas não acontecem em nossa vida por causa da nossa 
desobediência.  
 
Por que desobedecemos? Porque damos ouvidos aos nossos inimigos. 
 
No nível da fé existem inimigos a serem vencidos, que são: 
 
1. Mente encurralada (não dá). 

 
O mar vermelho a frente, montanhas à direita, deserto a esquerda e 
mais o exercito de Faraó atrás! Qual seria a sua reação? Desespero 
completo! Sabe o que Deus disse a Moisés? Por que clamas a mim, 
diga-os que marchem! (Êx 14:15). 
 



 

Mas Deus permite essas coisas em nossas vidas porque Ele quer ver 
uma ação prática em nós – constantemente achamos que não tem 
jeito. Você só é transformado pela renovação da sua mente, alinhe a 
sua forma de pensar (raciocínio) com a Palavra de Deus.  

 
Há pessoas que vivem dizendo não concordo e dizem não a tudo.  
São pessoas que tem um raciocínio encurralado.  
Elas não conseguem parar para refletir sobre o assunto, mas 
prontamente dizem não as mudanças em seu modo de viver. 

 
Toda vez que você estiver encurralado saiba, é hora de ter uma atitude 
de fé – pois o resultado virá.  

 
Deus não irá permitir que estejamos numa situação que não tenha 
saída. Deus só abre o mar para os que crêem. Deus é o Deus do 
sobrenatural!!! 

 
2. Os mantimentos do Egito 

 
Êx 16:1-4 – “Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de 
Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 
quinze dias do segundo mês (45 dias), depois que saíram da terra 
do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra 
Moisés e Arão no deserto; disseram-lhes os filhos de Israel: Quem 
nos dera tivéssemos morrido pela mão do SENHOR, na terra do 
Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e 
comíamos pão a fartar! Pois nos trouxestes a este deserto, para 
matardes de fome toda esta multidão”. 

 
Então, disse o SENHOR a Moisés: Eis que vos farei chover do céu 
pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para 
que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não” – obediência. 

 
A provisão do Egito é um dos piores inimigos, pois é sutil. Ele se 
esconde no nosso esforço próprio, nas habilidades em que não 
necessitamos depender de Deus. 

 
A provisão daquele povo durou 45 dias, e a sua?  

 
Esta provisão impede que Deus manifeste seu poder de Jireh – o Deus 
da provisão. Provisão celestial só depois que termina a provisão egípcia.  

 
Quando suas estratégias humanas, seu esforço próprio acabarem, seu 
entendimento natural não achar mais uma saída então você está diante 
do Mar Vermelho.  
 
Este é o momento do milagre, este é o momento de Deus. Neste 
momento avance sobre o problema porque Deus vai criar uma saída 
onde ela não existe e seu nome será glorificado. 

 



 

Há insondáveis propósitos de Deus. Os pensamentos de Deus são 
maiores do que o seus. Não fique querendo controlar o plano de Deus 
na sua vida, simplesmente obedeça e seja fiel ao Senhor. Confie que ele 
te conduzirá, ainda que você não entenda. 

 
03. Saudades das panelas do Egito 

 
Nm 11:1-6 – Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do 
SENHOR; ouvindo-o o SENHOR, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do 
SENHOR ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. 
Então, o povo clamou a Moisés, e, orando este ao SENHOR, o fogo 
se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá (labareda), 
porque o fogo do SENHOR se acendera entre eles. E o populacho 
que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos 
egípcios; pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também 
disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos 
peixes que, no Egito, comíamos de graça; dos pepinos, dos 
melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, 
porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este 
maná. 

 
Uma coisa horrível a Deus é quando dizemos que, melhor era a nossa 
vida no mundo. Esse pensamento destrói a fé na obra que Jesus 
conquistou para nós na cruz. Destrói a herança da boa terra. 

 
Devemos sempre trazer em nossos corações a alegria da salvação.  
Alegrarmo-nos naquilo que temos e somos em Cristo Jesus.  
O porvir é incomparavelmente melhor do que o hoje. 

 
A comida do Egito não pode ser comparada com a comida de Canaã.  
Toda vez que você acha que o mundo tem algo melhor do que o Reino 
de Deus, a ira de Deus se ascende. 

 
O seu saudosismo pelas coisas do Egito, te torna em populacho (classe 
inferior – um crente multidão). 

 
É inevitável que venham as provações porque elas são instrumentos de 
Deus para aperfeiçoar a nossa fé, a grande questão é quando não 
perseveramos e nossos olhos se voltam para o Egito, para o mundo, 
para o passado. O resultado é morte. 

 
Gênesis 19:26  E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se 
numa estátua de sal. 
 
Lucas 17:32  Lembrai-vos da mulher de Ló. 
 
 
 
 
 



 

4. Identidade errada 
 
Nm 13:31-33 – Porém os homens que com ele tinham subido 
disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais 
forte do que nós (Deus não sente pena dos coitadinhos). E, diante dos 
filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A 
terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os 
seus moradores; e todo o povo que vimos nela são homens de 
grande estatura (quem não tem identidade é como um vírus no meio do 
povo – o próprio Deus o destrói – Deus jurou que nenhum deles 
entrariam na terra, e não entraram). Também vimos ali gigantes (os 
filhos de Anaque são descendentes de gigantes), e éramos, aos 
nossos próprios olhos, como gafanhotos e assim também o 
éramos aos seus olhos.  

 
Nossa ótica não é terrena. Não podemos estar olhando as situações da 
posição da terra – gafanhotos é que fazem isso.  
 
Mas devemos nos posicionar a partir das regiões celestiais, como 
águias. A águia é o símbolo do vencedor. Sua perspectiva é de cima 
para baixo e não de baixo para cima.  
 
Isso é ter uma identidade Bíblica (mais que vencedor) e não egípcia 
(coitadinho).  
 
A Igreja precisa se posicionar em todas as áreas de sua vida com esta 
identidade. 
 
Ef 2:4-7 – Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do 
grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos 
delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, — pela graça sois 
salvos, e, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar 
nos lugares celestiais em Cristo Jesus (3x); para mostrar, nos 
séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade 
para conosco, em Cristo Jesus. 
 
 
Conclusão:  
 
Todos estes pontos de fraqueza têm como base uma mentalidade de 
gafanhoto que não se ajusta as verdades da Palavra de Deus.  
 
Você é o que você pensa ser, e isso pode te impedir ou não, de 
obedecer a Deus e avançar. O que você pensa de negativo é o seu 
maior inimigo. 
 
Ouça a pergunte que o Senhor Jesus te faz hoje: “Que queres que eu 
te faça?” 


