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1) O que é fé 
 

 

Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos 

e a prova das coisas que não vemos.  

Hebreus 11:1 NVI 

 

Em outra versão: 

 

A fé mostra a realidade daquilo que 

esperamos; ela nos dá convicção de coisas 

que não vemos.  

Hebreus 11:1 NVT 

 

 



 
 4 

Que extraordinário! 

 

       A fé é a CERTEZA 
 

Certeza no grego é υποστασις hupostasis 

 

Alguns dos significados são:  

 

 aquilo que tem existência atual;  

 substância;  

 ser real. 

 

Portanto a fé:    

 

 É UMA SUBTÂNCIA 

 É UM SER REAL 

 TEM EXISTÊNCIA ATUAL 
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     A fé é a CONVICÇÃO 

 

Convicção no grego é ελεγχος elegchos 

 

Significa: 

 

 verificação pela qual algo é provado ou testado. 

 

Portanto a fé: 

 

 É A VERIFICAÇÃO DE ALGO QUE É PROVADO OU 

TESTADO. 

 

A partir desses significados podemos reescrever o 

versículo de Hebreus 11:1 da seguinte maneira: 
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Podemos concluir que a fé é um documento real 

assinado por Deus, nesse documento consta quem é 

nosso Pai, a descrição de toda a nossa herança, de 

tudo que nós temos e recebemos de Deus e em 

Deus. Podemos ainda não ter tudo materializado de 

forma física, terrena, mas temos o documento real 

que comprova a existência de tudo que Deus já nos 
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deu por meio de seu filho Jesus Cristo. Por isso 

somos chamados a viver por fé, crendo não nas 

situações e circunstâncias, mas sim na verdade que é 

Jesus Cristo e Sua Palavra. Já temos o documento 

real em nossas mãos, o que está escrito é a verdade, 

o que não está escrito nós descartamos e mandamos 

embora de nossas vidas. 

 

2) Como adquirir fé 
 

A fé não é algo que se possa comprar ou conquistar 

através do esforço humano. A fé é algo sobrenatural. 

 

Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e 

consumador da nossa fé. Hebreus 12:2a NVI 
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Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o 

líder e aperfeiçoador de nossa fé.  

Hebreus 12:2a NVT 

 

Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. 

Portanto, Ele mesmo nos dá fé e Ele mesmo 

aperfeiçoa nossa fé. É claro que nós temos uma parte 

de cooperação no processo de aperfeiçoamento, isso 

nós veremos mais à frente. 

Um questionamento que sempre permeava a minha 

mente era: Por que algumas pessoas creem e outras 

não? Muitas são expostas à mesma mensagem e 

algumas acreditam e outras não, por quê? 

 

Eu não tenho a resposta exata para essa questão. 

Mas vamos trilhar um pensamento comigo? 
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Algumas considerações importantes: 

 

1. Deus não faz acepção de pessoas (Leia 

Romanos 2:11 e Atos 10:31). 

2. Quem nos convence do pecado, da justiça e do 

juízo é o Espírito Santo (Leia João 16:8). 

3. Nós recebemos de Deus uma medida de fé 

(Leia Romanos 12:3). 

 

Sendo assim, todos nós estamos aptos a ter fé em 

Jesus, mas nem todos se rendem. Aqui entra uma 

questão que talvez eu tenha a resposta só la no céu. 

Por que algumas pessoas rejeitam essa fé até o fim? 

Por que têm um coração tão endurecido? 

Esses questionamentos eu guardo em meu coração e 

os submeto à soberania de Deus. 
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Mas o importante aqui é: ninguém conquista a fé 

por esforço próprio. A fé é disponibilizada por Deus. 

Por isso Jesus é o autor da nossa fé. 

Já está mais claro essa questão, não adquirimos fé 

por esforço e vontade própria. NOS RENDEMOS ao 

convencimento que o ESPÍRITO SANTO PRODUZ EM 

NÓS. A nossa contribuição é a rendição. 

 

Portanto, a fé é proveniente de Jesus Cristo, Ele é o 

autor. 

 

Lemos anteriormente que Jesus é o autor e 

CONSUMADOR (APERFEIÇOADOR) da nossa fé. 

Como seria isso? 

 

Jesus é aquele que torna nossa fé operante, 

produtiva. O propósito não é que nós apenas 
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tenhamos fé, mas que essa fé seja operante, ou seja, 

produza frutos. 

 

Tiago no ensina que a fé sem obras está morta. 

 

Assim também a fé, por si só, se não for 

acompanhada de obras, está morta.  

Tiago 2:17 NVI 

 

Paulo nos ensina que a fé tem um meio pelo qual ela 

opera, pelo qual a fé atua. 

 

Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem 

incircuncisão têm efeito algum, mas sim a fé 

que atua pelo amor.  

Gálatas 5:6 NVI 
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Portanto a fé trilha os passos do amor para se 

tornar efetiva e operante.  

 

Mas para a fé trilhar os passos do amor ela precisa 

conhecer o amor. Quem é o amor? O próprio Deus. 

Deus é amor. 

 

Quem não ama não conhece a Deus, porque 

Deus é amor.  

1 João 4:8 NVI 

 

A Bíblia nos ensina que Jesus é a expressão exata de 

Deus. 

O Filho é o resplendor da glória de Deus e a 

expressão exata do seu ser, sustentando 

todas as coisas por sua palavra poderosa. 

Hebreus 1:3a NVI 
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Por isso é tão importante crescermos no pleno 

conhecimento de Cristo Jesus. 

E como conhecermos Jesus Cristo?  

 

  Através da sua Palavra, crendo que o Espírito 

Santo que habita em nós nos guia em toda a 

Verdade. 

 

Por isso está escrito: 

 

Consequentemente, a fé vem por se ouvir a 

mensagem, e a mensagem é ouvida 

mediante a palavra de Cristo.  

Romanos 10:17 NVI 
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Quanto mais conhecemos a Cristo Jesus, mais nossa 

fé é aperfeiçoada, mais ela se torna efetiva e 

operante. 

 

Por isso mesmo, empenhem-se para 

acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o 

conhecimento; ao conhecimento o domínio 

próprio; ao domínio próprio a perseverança; 

à perseverança a piedade; à piedade a 

fraternidade; e à fraternidade o amor. 

Porque, se essas qualidades existirem e 

estiverem crescendo em sua vida, elas 

impedirão que vocês, no pleno 

conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 

sejam inoperantes e improdutivos.  

2 Pedro 1:5-8 NVI 
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3) Como a fé se manifesta 
 

Portanto, a promessa vem pela fé, para que 

seja de acordo com a graça e seja assim 

garantida a toda a descendência de Abraão; 

não apenas aos que estão sob o regime da 

Lei, mas também aos que têm a fé que 

Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como 

está escrito: “Eu o constituí pai de muitas 

nações”. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, 

em quem creu, o Deus que dá vida aos 

mortos e chama à existência coisas que não 

existem, como se existissem.  

Romanos 4:16-17 NVI 

 

Pois com o coração se crê para justiça, e 

com a boca se confessa para salvação.  

Romanos 10:10 NVI 
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Está escrito: “Cri, por isso falei”. Com esse 

mesmo espírito de fé nós também cremos e, 

por isso, falamos.  

2 Coríntios 4:13 NVI 

 

A fé primeiramente se manifesta através da nossa 

boca. Como está escrito em Lucas 6:45 “a boca fala 

do que está cheio o coração”. 

 

No final do versículo 17, de Romanos capítulo 4, nós 

lemos que “Deus chama à existência as coisas que 

não existem como se existissem.” 

 

Essa é a manifestação da fé!  

 

Lembra-se da primeira parte desse estudo que falei 

que a fé é um documento?  
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É mais ou menos assim: Temos o documento em 

mãos e ao declararmos as verdades contidas nele, 

nós chamamos à existência (para que se materialize) 

cada uma dessas verdades.  

 

Toda a criação é exemplo para nós: Deus FALOU e as 

coisas vieram a existir.  

 

Portanto, uma característica imprescindível da FÉ é 

que ela FALA. Por isso, um coração cheio de FÉ FALA 

palavras de fé, palavras provenientes da Verdade que 

é Jesus Cristo, e não fala palavras a respeito das 

circunstâncias e muito menos palavras enganosas e 

mentirosas vindas das trevas. 

 

Vejamos alguns exemplos: 
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O mundo diz: eu tenho medo 

 

A Verdade diz: eu não recebi um espírito de 

medo, mas de poder, amor e autocontrole. 

 

Pois Deus não nos deu um espírito que produz  
temor e covardia, mas sim que nos dá poder,  

amor e autocontrole. 
Timóteo 1:7 NVT 
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O mundo diz: eu terei falta 

 

A Verdade diz: o meu Deus suprirá cada uma 

das minhas necessidades de acordo com as 

suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 

 

O meu Deus suprirá todas as necessidades  
de vocês, de acordo com as suas gloriosas  

riquezas em Cristo Jesus. 
Filipenses 4:19 NVI 
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O mundo diz: não tem jeito pra mim 

 

A Verdade diz: eu sou a justiça de Deus 

por meio de Cristo Jesus. 

 

Deus tornou pecado por nós aquele que  
não tinha pecado, para que nele nos  

tornássemos justiça de Deus. 
2 Coríntios 5:21 NVI 
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O mundo diz: só existe paz se não tiver 

nenhum problema 

 

A Verdade diz: Temos paz em Cristo Jesus, 

uma paz que excede o entendimento 

humano, pois não depende das 

circunstâncias. 

 

Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. 

Não a dou como o mundo a dá. Não se 

 perturbe o seu coração, nem tenham medo.  

João 14:27 NVI 

 



 
 22 

Esses são apenas alguns exemplos.  

 

A fé FALA sobre a VERDADE, ainda que as 

circunstâncias digam o contrário, a fé permanece na 

CERTEZA e na CONVICÇÃO do que a VERDADE diz. 

 

A fé chama à existência e manifesta a 

VERDADE.  

 

A fé permite que a Verdade torne-se 

realidade em nossa vida. 

 

Aqui é importante lembrarmos de algo: temos fé 

em Deus e não fé na nossa fé. Declaramos as 

verdades porque cremos em Deus e não porque 

achamos a nossa fé “poderosa” e então começamos 

a nos orgulhar da nossa fé e a menosprezar a fé do 
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outro. Afinal, Jesus é o autor da nossa fé, o Espírito 

Santo nos convence e nós apenas nos rendemos à 

Verdade. 

 

 

4) A fé é perseverante 
 

Meus irmãos, considerem motivo de grande 

alegria o fato de passarem por diversas 

provações, pois vocês sabem que a prova da 

sua fé produz perseverança. E a 

perseverança deve ter ação completa, a fim 

de que vocês sejam maduros e íntegros, sem 

que falte a vocês coisa alguma.  

Tiago 1:2-4 NVI 
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A fé não é algo que recebemos apenas para um 

momento. Por isso a fé é aperfeiçoada, para que ela 

seja efetiva. Uma das maneiras que nossa fé é 

aperfeiçoada é através da perseverança. Quando a 

fé é provada, o intuito de Deus não é nos castigar ou 

entristecer, pelo contrário, o desejo de Deus é que 

em meio às provações a nossa fé permaneça. O 

propósito é que sejamos insistentes em crer.  

 

Dessa maneira a fé atinge o patamar de FÉ 

PERSEVERANTE. E a perseverança quando é 

completa, atesta que nós nos tornamos maduros e 

íntegros (inteiros em Deus), sem que nada nos falte 

(Leia novamente Tiago 1:2-4). 

 

A FÉ PERSEVERANTE é a maneira que nós resistimos 

a Satanás.  
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Precisa estar bem claro para nós que o diabo, nosso 

inimigo, JÁ FOI VENCIDO na cruz do calvário. Ele JÁ É 

UM DERROTADO. 

 

Quando vocês estavam mortos em pecados 

e na incircuncisão da sua carne , Deus os 

vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas 

as transgressões e cancelou a escrita de 

dívida, que consistia em ordenanças e que 

nos era contrária. Ele a removeu, pregando-

a na cruz, e, tendo despojado os poderes e 

as autoridades, fez deles um espetáculo 

público, triunfando sobre eles na cruz.  

Colossenses 2:13-15 NVI 

 

Portanto, nós não lutamos com o diabo.  
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Em Cristo Jesus nós JÁ O VENCEMOS, a 

nossa luta e resistência consistem em 

permanecermos firmes na fé. 

 

Precisamos compreender que nós acessamos nossa 

vitória por meio da fé. 

 

Está escrito: 

 

O que é nascido de Deus vence o mundo; e 

esta é a vitória que vence o mundo: a nossa 

fé.  1 João 5:4 NVI 

 

Os ataques e tentativas do inimigo vêm sobre nós, e 

como devemos nos posicionar? 
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Resistindo através da fé na Verdade. 

 

Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo 

de vocês, anda ao redor como leão, rugindo 

e procurando a quem possa devorar. 

Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, 

sabendo que os irmãos que vocês têm em 

todo o mundo estão passando pelos mesmos 

sofrimentos. 1 Pedro 5:8-9 NVI 

 

 

5) O justo vive pela fé 
 

Porque no evangelho é revelada a justiça de 

Deus, uma justiça que do princípio ao fim é 

pela fé, como está escrito: “O justo viverá 

pela fé”.  Romanos 1:17 NVI 
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Sabendo o que é a fé, como a adquirimos, como ela 

se manifesta e que o propósito é que tenhamos uma 

fé perseverante, chegamos ao entendimento que a 

nossa caminhada é pela fé. O justo viverá pela fé. 

Nós somos os justos, somos aqueles que o Senhor 

justificou e hoje nos chama de justiça de Deus. 

Nossa trajetória como filhos de Deus precisa ser 

crendo e declarando as verdades de Deus. Em Cristo 

somos mais que vencedores, pois Ele já venceu. Sua 

obra foi completa e perfeita. Nele temos tudo que 

precisamos para vivermos. Acessamos esse tudo à 

medida que nossa fé é aperfeiçoada através do pleno 

conhecimento de Cristo Jesus. Veja o que está 

escrito: 
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Seu divino poder nos deu tudo de que 

necessitamos para a vida e para a piedade, 

por meio do pleno conhecimento daquele 

que nos chamou para a sua própria glória e 

virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas 

grandiosas e preciosas promessas, para que 

por elas vocês se tornassem participantes da 

natureza divina e fugissem da corrupção que 

há no mundo, causada pela cobiça. Por isso 

mesmo, empenhem-se para acrescentar à 

sua fé a virtude; à virtude o conhecimento; 

ao conhecimento o domínio próprio; ao 

domínio próprio a perseverança; à 

perseverança a piedade; à piedade a 

fraternidade; e à fraternidade o amor. 

Porque, se essas qualidades existirem e 

estiverem crescendo em sua vida, elas 

impedirão que vocês, no pleno 

conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 

sejam inoperantes e improdutivos.  

2 Pedro 1:3-8 NVI 
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Perceba que Deus já nos deu tudo que precisamos, 

e à medida que conhecemos a Cristo Jesus e 

cremos em cada Verdade contida Nele nós nos 

tornamos participantes da natureza divina e 

por causa disso somos capazes de não participarmos 

mais da corrupção do mundo.  

 

Por isso o conselho de Deus para nós é:  

 

Tenham uma fé realmente 

aperfeiçoada para que vocês sejam 

efetivamente operantes e produtivos.  

 

Ao crermos, nos rendermos e praticarmos às 

Verdades de Deus, estamos acrescentando virtude, 

conhecimento, domínio próprio, perseverança, 
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piedade, fraternidade e amor. E todas essas 

qualidades existindo e crescendo em nós impedem 

que sejamos “mortos-vivos”. Impedem que vivamos 

um cristianismo de aparência.  

 

Nossa caminhada é pela fé. Nunca 

esqueça que a fé opera através do 

amor, que é próprio Deus. 

 

Nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus, 

na verdade nossa vida é Cristo.  

 

Pois vocês morreram, e agora a sua vida 

está escondida com Cristo em Deus. 

Quando Cristo, que é a sua vida, for 

manifestado, então vocês também serão 

manifestados com ele em glória.  

Colossenses 3:3-4 NVI 
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Sendo assim não há outra maneira de 

viver que não seja crendo e se 

rendendo à Vida de Cristo. 

 

Pela fé somos participantes da Vida de Cristo 

e sem fé é impossível agradar a Deus. 

 

Quer levar uma vida de devoção e agradável ao 

Senhor? Quer manifestar a Vida de Cristo sobre 

a terra? 

 

Viva pela fé! 
 

Fé em Deus. Fé na Verdade! 
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Espero que esse estudo tenha contribuído para seu 

crescimento e te edificado.  

 

Explore outros conteúdos do Ministério Vida em 

www.ministeriovidacwb.com 

 

Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas 

sobre sua vida! 

 

No amor de Cristo, 

 

Katiany Lins 

 

 

 

http://www.ministeriovidacwb.com/
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Esse material foi produzido pelo Ministério Vida, com autoria de 

Katiany Lins. 

Não tem fins lucrativos, por isso é vedada a venda do mesmo. 

É liberado para distribuição e uso de forma gratuita, pedimos apenas 

que respeitem os créditos, mantendo a autoria. 

O Ministério Vida disponibiliza esse material gratuitamente através do 

site: 

www.ministeriovidacwb.com 
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