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Introdução
Como você se sente em relação à fé ?
[ ] Sente-se forte na fé
[ ] Sente necessidade de crescer na fé
[ ] Sente vontade de conhecer a fé
[ ] Não acredita em fé (é do tipo São Tomé)
[ ] Outros:
Marque no diagrama abaixo como anda sua fé.
4 – Muito Forte
1 – Muito Fraca

2 - Fraca

3 - Forte

“Homem algum pode criar fé. O Espírito que opera na mente humana e a
ilumina produz fé em Deus.” (SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 940.

I. O Que a Bíblia Diz
Hebreus 11:6 – A importância da fé
“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.”
Romanos 12:3 – A fé é dom de Deus
“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.”
Efésios 2:8 - A fé é uma dádiva de Deus
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é
dom de Deus;”

II. Compreendendo
1. O Que é fé ?

“Fé é coisa muito simples; é confiança em Deus” (Princípios de Vida, pág.
102)

III. Aplicando

Vamos começar tentando mostrar-lhes ...
O QUE NÃO É FÉ:
[a] A fé não é um sentimento.
“Sentimento não é o mesmo que fé; são duas coisas distintas.” (Primeiros
Escritos, pág. 72)
A fé “... capacita a pessoa para vencer dificuldades sob as mais probantes
circunstâncias, mesmo quando os sentimentos estejam extremamente
deprimidos.” (Estudos Bíblicos, pág. 398)
[b] A fé não é “apenas” crença.
Tiago 2:19
“Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; os demônios também o crêem, e
estremecem.”
“A fé abrange não só a crença, mas também a confiança.” (Educação, pág.
253)
Já vimos o que não é fé. Mas ... O QUE É FÉ ?
[c] Confiança
Hebreus 11:1
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das
coisas que não se vêem.”

CRENÇA
Tem que ver com:
a) Conhecimento
b) Mente
c) Doutrinas
d) Concordar
e) Atitude

CONFIANÇA
Tem que ver com:
a) Submissão
b) Todo o ser
c) Uma pessoa: “Jesus”
d) Comprometer
e) Relacionamento

Hebreus 3:14
“porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos
firme até o fim a nossa confiança inicial;”

IV. Meditando
Um navio avança em alto mar quando começou a cair uma forte neblina.
Os passageiros estavam aflitos e pensavam ser aqueles os últimos momentos de suas vidas. Porém um cristão que aprendera a confiar em Deus,
descansava serenamente numa preguiçosa. Alguém, aproximando-se dele,
perguntou, curioso:
- O senhor sabe onde estamos ?
- Não, respondeu ele.
- E então não tem medo que o navio colida com outro em meio a esta neblina ?
- Oh, não, isto não me preocupa absolutamente!
- Como não ?
- Bem, eu raciocino assim: lá na ponte de comando, este navio tem um
capitão que sabe onde estamos, e isto é tudo que me interessa. Confio
nele, e isto me basta.

