


A PARTE MAIS DIFÍCIL DA VIDA CRISTÃ

"O justo viverá pela sua fé" Habacuque 2:4 TB 
"O justo viverá pela fé" Romanos 1:17 NVT 
"O justo viverá pela fé" Gálatas 3:11 NVI 

SEM FÉ A VIDA FICA MUITO PEQUENA! 
Muitos cristãos apenas creem no que não é preciso ter fé para crer! 
"Sem fé, é impossível agradar a Deus" Hebreus 11:6 
"Tudo o que não é de fé é pecado" Romanos 14:23 ARC 
“E tudo o que não provém da fé é pecado.” Romanos 14:23 NVI 
 “E o que não se baseia na fé é pecado.” Romanos 14.23 NTLH 

A FÉ TEM QUE SER MAIOR QUE A INFORMAÇÃO! 
"Porque andamos por fé e não por vista" II Coríntios 5:7 ARC 
“Porque andamos por fé e não por visão.” 2 Coríntios 5:7 TB 
“Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.” 2 Coríntios 5:7 NVI 

- Existe a fé que quer saber o caminho para decidir se segue.  
- Mas a verdadeira fé não tem perguntas a fazer.  
         1. Quem conhece a Deus não precisa de explicações. 
         2. Quem conhece a Deus sabe que: Deus sabe por mim. Deus vê por mim.  

EXEMPLO: Abraão, o pai da fé. (Romanos 4:20-22 NVI) 
- Isto certamente não torna a existência mais fácil 
- MAS com certeza conduz ao lugar onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam 
a Deus.  

TUDO SOBRE A VIDA CRISTÃ SERÁ SOBRE A FÉ. 
“Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé.” Hebreus 11:39 NVT 
- Somos salvos pela fé, sem conhecer todos os fatos. 
- Confessamos Ele pela fé, sem saber o que vai acontecer a seguir. 
- Nós obedecemos pela fé sem saber as consequências. 
- Nós trazemos nossas ofertas pela fé, sem saber para onde elas vão ou o que de bom que elas vão 
fazer. 
- Nós oramos pela fé, sem ver o que nossas orações vão alcançar.  

COMECE A VIVER POR FÉ 
A fé cresce apenas por ação, quando obedecemos pela pouca fé que temos e, em seguida, vê-la 
crescer. Jesus. “Eu lhes digo a verdade: se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de 
mostarda... Nada seria impossível para vocês.” Mateus 17:20 
“Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé.” 
Romanos 1:17 ACF 
Não há desculpas. Nenhuma fé é muito pequena, desde que a fé. 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você?  
2. O que é viver pela fé?

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2. Como saber se vivo realmente pela fé? 
3. Como animar-se com algo que não vemos?
4. Como obter uma fé que não busca explicações mas confia?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje? 
2. O que preciso começar a fazer hoje para viver por fé?
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