
   ESTUDO DA CÉLULA    
14/08/2022 | Pra. Keila Santos 

O bom combate da fé 

I Timóteo 6:12 

ESTUDO 

A Bíblia é a palavra mais poderosa que já passou pelas suas mãos.  Enquanto 

outros livros pode ajudar a desenvolver alguma área da sua vida, a leitura da bíblia pode 

transformar toda a sua vida. (Pergunta 1) 

A Bíblia nos orienta tanto a viver pela fé quanto a lutar o bom combate. 

Ninguém batalha se não tem adversários. Nós temos inimigos da fé. (Pergunta 2) 

Escolha sua batalha. Se sabemos que estamos em uma guerra, não devemos 

entrar em outras batalhas desnecessárias, para não gastarmos nossas energias. Escolha 

essa batalha, escolha crer. 

 

Passos para combater o bom combate da fé:  

1) No bom combate da fé, precisamos saber tudo que o novo nascimento nos 

proporciona. 

Certifique -se de que você nasceu de novo. 

Quando ainda não nascemos de novo, tentamos entender as coisas pela 

perspectiva da mente, das emoções.  

No novo nascimento, nosso espírito é recriado instantaneamente e a nossa 

percepção das coisas passa a ser diferente. (Pergunta 3) 

2) No bom combate da fé, precisamos nos apropriar da palavra 

A palavra de Deus nos convoca a viver pela fé. (Romanos 8: 4-18) 

Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou (Efésios 1:3) 

A incredulidade (falta de fé) se instala e cresce na nossa vida por nossa falta de 

conhecimento da palavra de Deus.  
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Em seu livro Compreendendo como combater o bom combate da fé, Kenneth Hagin 

afirma:  

“Muitas vezes, sem pensar, fazemos uma substituição para a fé. Substituímos “aprovação 

mental“ ou consentimento mental pela fé. Por exemplo, mentalmente concordamos que a 

palavra de Deus é verdadeira, achamos que estamos crendo e que temos fé, mas não 

temos. Você pode aprovar ou concordar mentalmente que a bíblia é verdadeira, mas a 

palavra não se torna real até que você aja de acordo com ela. Só quando você age pela 

palavra de Deus é que ela se torna realidade para você. E é somente quando você age 

pela palavra que você exercita a fé. 

Aja crendo que a palavra de Deus é verdadeira.” 

A fé se apoia no cateter de Deus e em sua palavra. (Pergunta 4) 

3) No bom combate da fé, tudo que você crê você precisa declarar com sua 

boca 

Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. 
(Romanos 10.9,10) 

Está escrito: "Cri, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e, 

por isso, falamos. (II Coríntios 4.13) 

A confissão da fé cria realidades – nossa fé caminha com nossa confissão. A fé 

nunca está acima dela. (Pergunta 5) 

 

. 

 

PERGUNTAS 

1. Você tem o hábito de ler a bíblia diariamente? Como podemos estabelecer 

esse hábito em nossa rotina? 

2. Sabemos que o medo, o desânimo, a incredulidade e vários outros inimigos 

roubam nossa fé. Quais inimigos mais tem tentado abalar a sua fé? 

3. Quais as evidências de que alguém nasceu de novo?  

4. Qual a diferença entre uma afirmação mental e a verdadeira fé na Palavra? 

5. O que você precisa declarar em fé para sua vida hoje? (refletir) 
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BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m. 

Células - Quarta, Quinta e Sábado.  

Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.  

Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.  

Oração aos Sábados - 9h às 11h.  

Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês 

Revisionando a Visão – 27 de Agosto das 14h ás 17h 

Batismo – 28 de Agosto ás 9h 

Escola Ministerial e Escola da Família: Início das aulas 19/08* 


