
 
 

Aprendendo a exercer Fé! 
ROTEIRO DAS CÉLULAS - Lição 82/2018 
Texto bíblico: Hc 2:4; Rm 1:16-17; Hb 10:32, 11:1; I Jo 5:3,4 

 

Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo pela sua fé viverá.  Habacuque 2:4 

 
Orgulhoso, soberbo: aquele que busca seus objetivos com suas próprias forças, sem confiar no Senhor. 
Desta forma sua alma ficará triste, fechada, reprimida. 
Todas as vezes que fazemos as coisas do nosso jeito, sem buscar ao Senhor, estaremos sendo orgulhosos 
e soberbos. Esta não é uma atitude presente só nos ímpios.  

 
Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo 
aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus 
de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1:16,17 

 

Paulo, na Carta aos Romanos, relembra a todos o que já estava escrito: tudo que alcançaremos será de fé 
em fé.  Deus agirá em nossa vida através do Evangelho e sempre de fé em fé. 
 
Precisamos aprender a caminhar rompendo em fé, mas geralmente quando as coisas não acontecem 
como gostaríamos, a primeira reação é perguntar: Aonde Deus está? Isso não pode ser de Deus!  A linha é 
muito tênue entre o inimigo cirandando e a permissão de Deus, mas a nossa forma de analisar sempre 
será à luz da Palavra. 
 
Uma das características do justo é: independente das respostas de Deus, ele continua andando de fé em 
fé. Temos que perceber que muitas vezes, enfrentaremos situações permitidas por Deus, para aplicarmos 
Fé: “mas o justo pela sua fé viverá”. 
 
Como é que se prova a Fé? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, 
suportastes grande combate de aflições. Hebreus 10:32 
 
O autor dos Hebreus fala a todos que já haviam sido iluminados pelo Evangelho da Salvação, que muitas 
aflições vieram, naqueles dias muitos cristãos foram torturados e mortos!  
 
Precisamos aprender que o Evangelho não nos promete uma vida sem dor e tribulação, mas o Evangelho 
de Jesus Cristo nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo! 
 
A hora de provar a fé não é no monte, mas no vale!   E a nossa atitude precisa sempre ser: Não rejeiteis, 
pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Hebreus 10:35 
 
Nós também precisamos ser coparticipantes nos sofrimentos dos nossos irmãos. Não basta apenas olhar 
para nossa vida e estarmos satisfeitos, porque estamos bem. 
  
Paulo nos mostra que em qualquer situação precisamos exercitar fé: Filipenses 4:11-13 
 
Em I João 5, o apóstolo nos entrega uma palavra que precisa ser encarnada em nós: Porque este é o amor 
de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o 
que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:3,4 
 
Não é nossa oração que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé! Muitas vezes não temos 
respostas de Deus, pois não estamos exercendo fé. 
 
Em Hb 11:1, o autor nos mostra que a fé é exercer confiança e certeza inabalável nas coisas que não 
vemos. Confiança que Deus não é fraco e limitado como nós, mas Ele é o Todo Poderoso, Fiel, Criador dos 
Céus e da Terra. Fé gera descanso!  
Fé não é exercitada até o prazo que nós demos, a fé é exercitada, segundo o autor aos Hebreus, mesmo 
se não vemos acontecer, nós continuamos descansados.  
Essa convicção virá aos nossos corações, sempre que formos para Presença Dele e vermos o que Ele está 
fazendo, porque Ele nos revela no mundo espiritual.  O segredo do Senhor é com aqueles que o temem; e 
ele lhes mostrará a sua aliança. Salmos 25:14 
 
Em quais assuntos você precisa aplicar Fé?  Dedique um tempo ao final ORANDO!  


