
É impossível viver uma vida cristã verdadeira sem fé. Estamos aqui pela 
fé! 
 
Quantos têm fé em Deus? A resposta é unânime, todos têm fé.  
 
Mas qual é a medida da sua fé? O que prova realmente que você tem fé?  
 
...Convertemo-nos através da fé,  
...oramos pela fé,  
...adoramos pela fé,  
...agradamos a Deus pela fé,  
...recebemos milagres pela fé. 
...servimos a Deus e ao próximo pela fé.  
 
No Novo Testamento aparece cerca de 230 vezes a palavra fé, mostrando 
sua importância.  
 
“... sem fé é impossível agradar a Deus...” (Hb 11.6) 
“... meu justo viverá pela fé.” (Hb 10.38) 
“... guardei a fé...” (2Tm 4.7) 
“... andamos por fé... “(2Co 5.7) 
 
O que é fé?  
 
A fé é uma convicção interior de que Deus vai fazer algo, mesmo que não 
estejamos vendo ainda. Mesmo que todos os prognósticos estejam contra.  
 
 

Vivendo pela Fé 
 

“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,  
a convicção de fatos que se não veem.”  

(Hb 11.1). 
 
 
A verdadeira fé está acompanhada de obras. Não tem como separar a fé 
das obras. Se há fé então há obras, se não há obras é porque não há fé.  
 
Tg 2.17,18 - “Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está 
morta. 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 ”. 
 
O texto acima mostra que são as obras que demonstram a nossa fé. A 
versão linguagem de hoje diz que as nossas ações mostram o tamanho da 



nossa fé. 
 
Muitos se dizem crentes, mas onde estão as suas obras que demonstrem 
uma fé verdadeira?  
 
As nossas atitudes falam muito mais do que nossas palavras! Vejamos os 
heróis da fé de Hebreus 11: 
 
...Noé – construiu a arca durante 100 anos. 
...Abraão – obedeceu sem saber para onde iria. Também ofereceu Isaque 
quando posto em prova. 
...Moisés – recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser 
maltratado junto com o povo de Deus.  
...Raabe – acolheu em paz os espias em Jericó, mesmo colocando a si e a 
sua família em perigo. 
 
 
Homens e mulheres de fé fazem história, mudam épocas, fazem proezas 
em Deus. 
 
Hoje vamos aprender com a Palavra de Deus, algumas atitudes que 
demonstram aqueles que têm fé: 

 
01. Aquele que tem fé enfrenta as batalhas 

 
Todos nós passamos por lutas, por batalhas. É nessas horas que a nossa 
fé tem que entrar em ação. Não podemos dizer que confiamos em um 
Deus tão grande e no momento da guerra, pararmos com medo da 
derrota.  
 
Há tantas lutas no casamento, no trabalho, na família, na obra que 
fazemos para Deus, mas o que faremos diante disso? 
 
O exemplo de Davi (1 Sm 17.44,45, 48-50) Disse mais o filisteu a 
Davi: Vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas 
do campo.45 Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com 
espada, com lança e com escudo; mas eu venho a ti em nome do 
Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens 
afrontado. 
 
48 Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar 
com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se 
com o filisteu.49 E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma 
pedra e com a funda lha atirou, ferindo o filisteu na testa; a pedra se 
lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra.50 Assim Davi 



prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra; feriu-
o e o matou; e não havia espada na mão de Davi. 
 
Davi não apenas cria que o Senhor dos Exércitos estava com ele, mas 
provou isso enfrentando a batalha. Ele sabia que a vitória estava garantida 
indo para guerra.  
 
Ou a guerra nos pára ou nos impulsiona.  
 
Os 10 espias diante dos gigantes da terra prometida pararam, enquanto 
Josué e Calebe foram impulsionados para a batalha porque criam no 
Senhor.  
 
Não sei o tamanho da sua guerra, mas eu sei o tamanho do nosso Deus. 
Então vá e levante a bandeira da vitória, porque ele é o Adonai Nissi “O 
Senhor é a minha Bandeira” (Ex 17.15). 
 
 

02. Aquele que tem fé clama 
 
Até que ponto cremos no milagre de Deus? Até onde estamos dispostos 
a ir atrás de um milagre?  
 

O exemplo do cego de Jericó (Mc 10.46-52) Depois chegaram a 
Jericó. E, ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma 
grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo 
cego, Bartimeu filho de Timeu. 47 Este, quando ouviu que era 
Jesus, o nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, Filho de 
Davi, tem compaixão de mim! 48 E muitos o repreendiam, para 
que se calasse; mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem 
compaixão de mim. 49 Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E 
chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo; levanta-te, ele 
te chama. 50 Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se 
levantou e foi ter com Jesus. 51 Perguntou ao cego: Que queres 
que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. 52 
Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente 
recuperou a vista, e foi seguindo pelo caminho. 
 
Aquele cego cria que Jesus poderia fazer o milagre. Sabendo que Jesus 
estava passando por ali, não ficou esperando algo acontecer, começou a 
gritar porque acreditava que Jesus iria parar e trazer a vista a ele. E 
quanto mais as pessoas do lado diziam para parar de gritar, tanto mais ele 
gritava. 



 
E o mais interessante: Jesus parou!  
 
Por quê? Porque havia alguém com tanta fé ao ponto de clamar com toda 
a sua força pela misericórdia de Deus.  
 
Talvez alguém possa estar pensando: Não precisa disso, Deus não é 
surdo.  
 
De fato Deus não é surdo para aqueles que têm fé ao ponto de 
clamarem, porque serão ouvidos (Sl 18.6, 17-19) 6 Na minha angústia 
invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus; do seu templo ouviu 
ele a minha voz; o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. 
17 Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam; pois 
eram mais poderosos do que eu.18 Surpreenderam-me eles no dia 
da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo.19 Trouxe-me 
para um lugar espaçoso; livrou-me, porque tinha prazer em mim. 

 
Sl 34.15 - Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus 
ouvidos atentos ao seu clamor. 

 
A sua fé trará o seu clamor e o seu clamor o milagre! 
 

 
03. Aquele que tem fé não olha para as circunstâncias 

 
Realmente são muitas circunstâncias difíceis que batem em nossa porta 
diariamente. Todos nós passamos por circunstâncias em que 
aparentemente não vemos saída.  
 
O mar está à nossa frente, as montanhas estão ao nosso redor e o inimigo 
está vindo por detrás e, nessa hora, nossa fé é checada.  
 
Continuaremos ou não? Iremos crer ou não? Às vezes, o tempo é a 
circunstância mais difícil de enfrentar. 
 
O exemplo da Mulher hemorrágica (Mc 5.25-30) Ora, certa mulher, 
que havia doze anos padecia de uma hemorragia, 26 e que tinha 
sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo 
quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, 27 tendo 
ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e 
tocou-lhe o manto; 28 porque dizia: Se tão-somente tocar-lhe as 
vestes, ficaria curada. 29 E imediatamente cessou a sua hemorragia; 
e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. 30 E logo Jesus, 



percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da 
multidão e perguntou: Quem me tocou as vestes? 
 
Essa mulher já não via mais saída para o seu problema. O diagnóstico 
médico já dizia que não havia mais saída. Todas as tentativas humanas já 
tinham se esgotado.  
 
Mas, quero lhe dizer que o fim para os homens é o início de um grande 
milagre de Deus.  
 
Essa mulher não olhou para as circunstâncias: os médicos já não davam 
saída para ela, o seu próprio corpo já estava debilitado. Ao redor uma 
sociedade que a reprimia e por 12 anos não havia solução alguma para o 
seu problema. 
 
Apesar de todas essas circunstâncias desfavoráveis ela encontrou a fé em 
Jesus que a salvou de todo seu mal.  
 
 

4. Aquele que tem fé fala positivamente (2 Co 4.13) Ora, temos 

o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: Cri, por isso falei; 
também nós cremos, por isso também falamos, 
 
A boca fala do que o coração está cheio. Se cheio de vida, então vida; se 
cheio de morte, então morte; mas se cheio de fé, então palavras de fé e 
vitória serão proclamadas. 
 
Observe o que você está falando porque é isso que você terá! 
 
Exemplos: 
...Davi falou do que ele acreditava que aconteceria com Golias e 
aconteceu como falou!  
 
...Josué e Calebe falaram a respeito dos gigantes que tinham visto na terra 
prometida e mais tarde, conquistaram a terra prometida. 
 
...A mulher hemorrágica disse “Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei 
curada” e ficou curada (Mc 5.28).  
 
...A mulher siro-fenícia recebeu a cura da sua filha por causa do que ela 
falou (Mc 7.26-30).  
 
Não tenha receio de falar o que vai acontecer. É importante que você 
mostre a sua fé falando, profetizando, declarando. Há um grande poder 
liberado quando falamos daquilo que cremos!  



 

5. Aquele que tem fé não desiste 

 
A perseverança é um grande sinal de fé. Não desistir é reconhecer que vai 
acontecer, mesmo que, a priori, não aconteceu.  
 
Às vezes paramos porque por algum momento a porta se fechou. E logo 
definimos que Deus não quis fazer. Não podemos ser rápidos assim e 
desistir daquilo que cremos ser pra nós. 
 
O exemplo dos quatro amigos (Mc 2.1-12) Alguns dias depois entrou 
Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. 
2 Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponta de não caberem nem mesmo 
diante da porta; e ele lhes anunciava a palavra. 3 Nisso vieram 
alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por quatro;4 e não 
podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o 
telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em 
que jazia o paralítico. 5 E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: 
Filho, perdoados são os teus pecados.6 Ora, estavam ali sentados 
alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: 7 
Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar 
pecados senão um só, que é Deus? 8 Mas Jesus logo percebeu em 
seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-
lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? 9 Qual é 
mais fácil? dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados; ou 
dizer: Levanta-te, toma o teu leito, e anda? 10 Ora, para que saibais 
que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar 
pecados ( disse ao paralítico ), 11 a ti te digo, levanta-te, toma o teu 
leito, e vai para tua casa. 12 Então ele se levantou e, tomando logo o 
leito, saiu à vista de todos; de modo que todos pasmavam e 
glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. 
 
Aqueles amigos tiveram uma grande atitude de levar seu amigo paralítico 
para que Jesus orasse por ele. No meio do caminho encontraram uma 
dificuldade. Podiam nesse momento dizer : “pelo menos tentamos, nossa 
consciência está limpa”.  
 
Mas, graças a Deus, eles não desistiram até encontrarem uma maneira de 
chegar até Jesus.  
 
E o resultado é que aquele amigo paralítico voltou andando para sua casa.  
 
...Ana não desistiu e gerou Samuel.  
 



Sua perseverança produzirá uma grande vitória e conquista. Não desista 
daquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque no tempo dEle 
acontecerá 
 

6. Aquele que tem fé pede 
 

A parábola do amigo importuno (Lc 11.5-10) Disse-lhes também: 
Se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e 
lhe disser: Amigo, empresta-me três pães, 6 pois que um amigo 
meu, estando em viagem, chegou a minha casa, e não tenho o 
que lhe oferecer; 7 e se ele, de dentro, responder: Não me 
incomodes; já está a porta fechada, e os meus filhos estão 
comigo na cama; não posso levantar-me para te atender; 8 
digo-vos que, ainda que se levante para lhos dar por ser seu 
amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e 
lhe dará quantos pães ele precisar. 9 Pelo que eu vos digo: 
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; 
10 pois todo o que pede, recebe; e quem busca acha; e ao que 
bate, abrir-se-lhe-á. 
 
Essa parábola nos ensina sobre nós pedirmos sem o receio de que iremos 
receber ou não.  
 
Importuno seria o mesmo hoje que “carudo”, o insistente.  
 
Não importa a hora. Se eu estou precisando eu vou atrás de quem possa 
me ajudar Jo 16.24 – Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e 
recebereis, para que o vosso gozo seja completo. 
 
Tg 1.5-6 - Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. 
6 Peça-a, porém, com fé, não duvidando; pois aquele que duvida é 
semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. 
 
Se temos fé em Deus, então devemos pedir crendo que já recebemos. 
 

 
7. Aquele que tem fé obedece 
 
Há momentos que mostramos nossa fé obedecendo:  
 
...pela fé, Abraão obedeceu sem saber para onde ia.  
 



...em Êxodo 14.15 diz: “Disse o SENHOR a Moisés: Por que clamas a 
mim? Dize aos filhos de Israel que marchem”.  
 
...depois, no deserto, Deus pediu para que Moisés ferisse a rocha e água 
saiu dela .  
 
...Deus mandou o povo dar 7 voltas na cidade de Jericó e as muralhas 
caíram .  
 
...Jesus aplicou lodo no olho do cego e o mandou lavar no tanque e o cego 
foi curado. 
 
O exemplo de Pedro (Mt 14.25-32) 
 
Pedro quis ter uma experiência sobrenatural e pediu que Jesus o 
mandasse ir em direção a Ele. E em cima dessa ordem de Jesus ele 
andou sobre as águas.  
 
Haverá muitos momentos que Jesus estará fora do lugar confortável lhe 
mandando dar passos de fé.  
 
Pisar onde nunca pisamos não é fácil, mas quando obedecemos, 
agradamos a Deus e Ele nos honra.  
 
Deus nos chama à obediência.  
 
Aquele jovem rico não acreditou que Jesus pudesse suprir suas 
necessidades, obedecendo à palavra de dar tudo que tinha aos podres e 
segui-lo.  
 
Obedecer é ter fé de que Deus tem sempre o melhor para nós! 
 
 
Conclusão: 
 
O que nós vamos alcançar depende da nossa fé e das obras que a 
demonstram.  
 
O que Jesus quer é que façamos algo que mostre a nossa fé no Deus tão 
grande em quem confiamos e esperamos.  
 
O que você crê que pode acontecer nesses dias?  
 
Então faça de acordo com sua fé. Quem tem fé:  
 



- enfrenta as batalhas,  
- clama,  
- não olha as circunstâncias,  
- declara positivamente,  
- não desiste,  
- pede  
- obedece. 
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