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Um relacionamento de fé
Hebreus 11.34-40

ESTUDO
Nossa vida com Cristo é uma caminhada de fé! Por isso, a histórias dos heróis

da fé nos inspiram porque o mundo não era digno deles. Os heróis da fé apenas

acreditaram e não duvidaram. (Pergunta 1).

Prestamos culto a um Deus que não vemos. Não basta acreditar nas

promessas de Deus, é necessário acreditar em Deus! A fé se firma na palavra de Deus,

nas promessas de Deus e não nas coisas que nós vemos. Viver pela fé é um viver

seguro. (Pergunta 2).

Sem fé é impossível agradar a Deus (Hebreus 11.6). É fundamental acreditar

que Ele é Deus e ponto. É através da fé que o caráter de Cristo pode ser moldado em

nós e só assim nos mantemos firmes para a renovação da nossa mente. A fé não se

move apenas em ocasiões de necessidade. (Pergunta 3, 4).

A fé é sobrenatural e vem de Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé (1

João 5.4). Sozinhos, não produzimos fé em nós mesmos. Também é pela fé que nós

descansamos em Deus. (Isaías 30.15). Se nossas escolhas não forem pautadas pela fé,

desfalecemos. O processo da fé não se dá no externo, é um processo interno.

(Pergunta 5, 6).

Quem não se lança aos braços do pai em meio a tempestade se rende ao

desespero e à carne. Não precisamos questionar o porque ele não fez de outro modo.

Nós olhamos para ele enquanto está um vendaval lá fora, mas aqui dentro está a nossa

confiança. (Isaías 43.2).(Pergunta 7).

Como adquirir fé? (Romanos 10.17). Não é possível caminhar sem meditar na

palavra. Vida com Deus é uma vida mergulhada na sua palavra, descansando nele

em fé!
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PERGUNTAS
1. Dos personagens citados em Hebreus 11, qual história de fé te inspira mais?

Por que?

2. Qual é a diferença entre acreditar na promessa de Deus e acreditar em

Deus?

3. Qual é o papel da fé no processo de transformação da mente?

4. O que costuma passar pela sua cabeça ao escutar “Fulano está vivendo

pela fé”? Se viver pela fé é a melhor maneira que podemos viver, por que às

vezes associamos o “viver pela fé” com passar necessidade?

5. Por que precisamos de fé para descansar?

6. Por que a disciplina da solitude é fundamental nesse processo?

7. Será que Jesus pode olhar para nós e dizer "grande é a sua fé"?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.


