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Fé inabalável 

Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, 

enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão 

(Colossenses 2.6-7) 

ESTUDO 
A fé inabalável vem com a maturidade. Nós temos fases na nossa fé. 

1. Fé salvadora. Só estamos aqui por causa dela. A fé é a graça estendida de Jesus 

Cristo por nós. Somos salvos pela graça através da fé (Mateus 4.16-17). A primeira 

coisa que a fé faz é alinhar as nossas prioridades e Jesus é a nossa maior 

prioridade. (Pergunta 1). 

2. Fé daquele que foi salvo. Não podemos continuar a caminhada com a fé salvadora. 

É necessário continuar a segui-lo, se aprofundar, criar raízes e conhecer os 

fundamentos da fé (Gálatas 20.21). Só através da fé é possível edificar uma vida 

com Jesus (Colossenses 2.12). A fé também deve se manter firme nos momentos 

ruins. Para isso é necessário crescer cada dia mais em fé para que a tempestade 

não nos abale. O contrário de fé é medo. (Pergunta 2, 3, 4). 

3. para alcançar uma Fé Inabalável:  

○ Saiba o valor que você tem em Deus (Pergunta 5). 

○ Não deixe a palavra e a verdade serem sufocadas pelas preocupações da 

vida (Pergunta 6); 

○ Saiba lidar com você mesmo, com as suas emoções, com os altos e baixos 

da vida (Pergunta 7); 

○ Faça da palavra de Deus a medida da sua vida, não experiências ou 

circunstâncias ruins (Pergunta 8); 

PERGUNTAS 
1. Quando a graça de Jesus te alcançou, para onde sua fé e prioridades foram direcionadas? 

Nesse sentido, o que mudou em relação a vida que você costumava levar?  

2. Onde a nossa fé está fundada?  

3. Você considera a sua fé contínua e constante? Você está satisfeito? 

4. O que Deus está dizendo hoje a respeito da sua fé?  

5. Quem Deus diz que você é? 

6. O que você costuma fazer para alimentar a sua fé? 

7. Qual é a relação entre a fé e o domínio próprio?  
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8. Como permanecer em fé?  

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m  
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado).  
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h.  
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.  
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
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