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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tim 4:9 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“O QUE É FÉ”   

LIÇÃO UM 

 

I - O Que É Fé: 

A) Definição: substância da esperança, e firme convicção, prova dos fatos: Hb 11:1 
1 - Elohim criou o universo com a substância da fé, ou seja, Sua Palavra: Hb 11:3 
2 - Fé na Palavra é a substância na qual você vai edificar a sua vida; fé em fé: Rm 1:17 

B) Fé tem fundamentos bem estabelecidos e procedem da Palavra de Deus: Rm 10:17 

1 - Quando a Palavra vem, fé vem; fé vem mesmo se não creiais; fé é um substantivo 

2 - A Palavra vem, fé vem, e satanás vem: Mc 4:15 

3 - Fé vem pelo ouvir, ouvir, e ouvir, ou seja, constantemente ouvindo 

4 - A forma de mostrar que foi aprovado por Deus é estudando a Palavra: 2 Tm 2:15 
5 - Fé não vem mediante; jejum, oração, imposição das mãos, canção, ou boa vontade 

          C) Crendo é o processo de, primeiramente ouvir, depois receber ; exige uma ação 

1 - Ouvindo a Palavra, recebendo, e obedecendo = crer; crer é um verbo, indica ação 

       a - O Espírito traz pistis; grego, firme convicção baseado no que ouve 
       b - Ouvindo com a atitude de obedecer de bom e reto coração: Lc 8:15; Hb 4:12 
2 - Quem ouve a minha palavra e crê naquele que Me enviou tem a vida eterna: Jo 5:24 
3 - Aquele que crê será salvo: Mc 16:15; Rm 10:10,13 

4 - Crendo nos faz inabaláveis como o monte de Sião; Cristo a Rocha: Sl 125:1; Mt 7:23 

D) A Palavra de Deus é cheia do Espírito e vida, a essência divina, chamada fé: Jo 6:63 

1 - O Espírito e A Vida da Palavra são Cristo, O Espírito, quem inspirou: Rm 10:17 

2 - Convicção, certeza, confiança baseado na vontade de Deus expressa na Palavra 

      a - Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo: Jo 14:26 
      b - Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo: Jo 16:8 
      c - O Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade: Jo 16:13 
      d - E vos anunciará as coisas que hão de vir: Jo 16:13 
3 - O Espírito convence para ensinar, repreender, corrigir, e educar: 2 Tm 3:16 
      a - Cristo usa a Palavra para mostrar a verdade espiritual: 1Jo 5:7 
      b - O Espírito usa a Palavra para convencer da verdade criando fé: Jo 8:32 
      c - A Palavra opera fé em você produzindo libertação e santificação: Jo 17:17 
      d - A Palavra é revelada, ela mostra como mudar na imagem de Cristo: Rm 8:29 
4 - O Espírito e a vida na Palavra são operações de Cristo que chamamos de fé 
      a - O resultado do Espírito convencendo da verdade, cria vida ou fé 
      b - Quando cremos nas Palavras de Deus o Espírito testifica com você, isto é fé 

E) O poder da Palavra é o de Cristo, o poder do próprio Deus: Mt 22:29 
F) Fé é a habilidade de Deus realizar a Sua vontade, ou seja, Sua Palavra: Lc 1:37,45 
G) Tudo é possível ao que crê, porque Deus manifesta Sua Palavra no crente: Mc 9:23 
H) Diversos aspectos da fé; 

1 - Procede da Palavra de Deus, portanto, a vontade de Deus: Rm 10:17; Hb 11 
2 - Aquilo que é invisível aos sensos humanos: Rm 4:18; 2 Cor 5:7; Hb 11:1b 

3 - Contrário ao pensamento natural: Rm 8:7 
4 - Manifesta a perfeita vontade de Deus: Jo 5:30; Ef 5:17 
5 - Fé pode ser exercitado somente até ao ponto que a vontade de Deus é conhecida 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“O QUE É FÉ”   

LIÇÃO UM (continuação) 

 

 II - Fé É Do Coração: 

A) Coração na Bíblia significa a essência do homem; a combinação de espírito e alma; 

B) Fé procede do espírito do homem nascido de novo; 1  confessando Jesus: Rm 10:9 
C) Deus é Espírito, a Palavra é espírito, e homem é espírito: Jo 4:24; 6:63; 1 Ts 5:23 
D) A Palavra aponta o homem para aquilo que não pode se ver com olhos: Hb 11:1,3 
E) Esperança coloca alvos, enquanto fé recebe agora: Rm 8:24,25; Hb 11:1a 
F) Sustenta a alma enquanto não olhar para o visível: 2 Cor 4:18; Hb 1:3; Mt 7:23 
G) Fé procede do coração e da boca: Mc 11:23,24; 2 Cor 4:13 

 

III - A Vida Do Justo É Viver Pela Fé - O Estilo De Vida Justificado Por Deus: 
A) O justo viverá pela fé: Hab 2:4; Rm 1:17b; Gl 3:11; Hb 10:38 
B) A Palavra fé é usada apenas 2x´s no V.T. ou seja não era da primeira aliança: Dt 32:20 
C) Pistis, usado 248x´s no N.T.; persuasão baseada na veracidade de Deus 

D) Porque a necessidade de praticar a fé; 

1 - Sem fé é impossível agradar a Deus: Hb 11:6 
2 - O justo viverá pela fé; uma lei do reino: Jo 1:3; Rm 1:17; 3:27; 1 Jo 5:4 
3 - Porque pela graça sois salvos mediante a fé: Ef 2:8 
4 - Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus: Rm 5:1 
5 - Obtivemos igualmente acesso pela fé: Rm 5:2 
6 - Pela fé estais firmados; estabelecidos: 2 Cor 1:24 
7 - Pela fé entendemos que o universo foi formado pela  Palavra de Deus: Hb 11:3 

          E) Hebreus capítulo onze nos ensina a vida do justo; 17x´s fala pela fé indicando a Palavra 

1 - Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício: Hb 11:4 
2 - Pela fé Enoque foi trasladado  . . . obteve testemunho de agradar a Deus: Hb 11:5 
3 - Pela fé Noé . . . aparelhou uma arca: Hb 11:7 
4 - Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu: Hb 11:8 
5 - Pela fé peregrinou na terra da promessa: Hb 11:9 
6 - Pela fé , também a própria Sara recebeu poder para ser mãe: Hb 11:11 
7 - Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque: Hb 11:17 
8 - Pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e a Esaú: Hb 11:20 
9 - Pela fé Jacó, quando estava para morrer abençoou cada um dos filhos: Hb 11:21 

             10 - Pela fé José deu ordens quanto aos seus próprios ossos: Hb 11:22 
             11 - Pela fé Moisés foi ocultado por seus pais: Hb 11:23  
             12 - Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha: Hb 11:24 
             13 - Pela fé ele abandonou o Egito: Hb 11:27 
             14 - Pela fé celebrou a páscoa: Hb 11:28 
             15 - Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca: Hb 11:29 
             16 - Pela fé rodeou por 7 dias as muralhas de Jericó: Hb 11:30 
             17 - Pela fé Raabe, a meretriz . . . porque acolheu com paz os espias: Hb 11:31 
 
 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“O QUE É FÉ”   

LIÇÃO UM (continuação) 

 

III -  Viver Pela Palavra É A Vida Do Justo; Justificado Pela Palavra: 

F) Fé não é uma mensagem, porém, uma vida na Palavra perante Deus 
G) Vivendo pela fé é vivendo em obediência a revelação da Palavra: Mt 4:4 
H) Vivendo pela fé, a Palavra, é o Espírito e vida de Deus operando em você  

 I) Viver pela fé é obediência à vontade de Deus expressa na Sua Palavra: Rm 1:17 

 

IV - O Que Fé Não É: 

A) Consentimento mental; intelectualmente aceita que a Palavra é a verdade, porém, não 
funciona na vida própria, nem procura que seja realidade: 2 Tm 3:5 

B) Não somente boa vontade ou querer: Zc 4:6 
C) Não apenas acreditar que Deus existe: Hb 11:6 
D) Não esperança sem fundamento, ou formado no pensamento humano: Rm 8:7 
E) Tudo é possível, nada será impossível, qualquer coisa; depende das promessas: Lc 1:37 
F) Não é possível crer fora da Palavra; só pode crer onde tem a promessa: 2 Cor 1:20 

 

V - Fé Tem Medidas E Porções:  
A) Porque a fé não é de todos: 2 Ts 3:2 
B) Não seja incrédulo, mas crente; Tomé não tinha fé porque era incrédulo: Jo 20:24-29 
C) Por que sois assim tímidos?! Como é que não tendes fé? Medo elimina fé: Mc 4:36-40 
D) Segunda a medida da fé que Deus repartiu a cada um; no novo nascimento: Rm 12:3b 
E) Pois a vossa fé cresce sobremaneira; a medida de fé deve aumentar: 2 Ts 1:3; 2 Pd 1:2 
F) Homem de pequena fé, porque duvidaste; pequena fé dá lugar a dúvida: Mt 14:25-31 
G) Fé; fé de Deus, fé de Abraão, fé da Palavra: Rm 10:17; Mc 11:22-24; Rm 4:17-23 
H) Nem mesmo em Israel achei grande fé como esta; fé que agrada a Deus: Lc 7:1-9 

 

Resumo 

 

A) A fé dá substância à esperança; Fé vem somente pela Palavra de Deus 

  

B) A fé está no espírito do homem e não na mente 

  

C) A fé está completamente convencida de que Deus não mente; A Palavra é verdade 

 

D) Viver pela fé é um modo de vida em obediência à Palavra de Deus; a vida do justo 

 

          E) A fé começa com a medida para salvação, porém, depois deve crescer 

 
 
 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“SENDO CONVENCIDO PELA PALAVRA” 

LIÇÃO DOIS 

 

I -Diversas Traduções De Hebreus 11:1 

A) Amplificada; Agora fé é a certeza; a confirmação, a escritura, das coisas que 

esperamos, sendo a prova das coisas que não enxergamos e a convicção 
da sua realidade; fé percebe como fato real aquilo não revelado aos sensos 

B) Wuest; Agora fé é a escritura das coisas que esperamos, a prova das coisas que 

não atualmente tem em vista  

C) Novo Americano Standard; Agora fé é a certeza das coisas que se esperam, a 

convicção das coisas que não se vêem 

D) J.B. Phillips; Agora fé significa que nós temos plena confiança nas coisas que 

esperamos, significa tendo certeza das coisas que não pode ver 

E) Versão Nova Internacional; Agora fé é estar seguro das coisas que nós esperamos e 

certeza do que não podemos ver 

F) A.S. Worell; Agora fé é a segurança das coisas esperadas, e uma persuasão segura das 

coisas não vistas 

G) The Emphasized New Testament; Agora fé para as coisas que espera uma confiança 

H) Berkeley Version; Mas a fé cria chão sólido, para o que é esperado 

I) New English Bible; Fé dá substância para nossas esperanças 

J) Twentieth Century New Testament; Fé e a realização das coisas esperadas 

K) The Williams New Testament; Fé é a prova da realidade das coisas que não pode ver 

 

II - O Espírito Convence Da Veracidade Da Palavra: 

          A) Pistis; persuasão e firme convicção baseada na veracidade de Deus; e no que ouve 

                 1 - O Senhor procura que o homem esteja convencido mediante Sua Palavra 
                 2 - Deus designou a Sua Palavra de tal maneira que Ele ocultou-se dentro 

                 3 - Fé, ou seja, habilidade de convencer o homem vem mediante a Palavra 

C) Pecado original no céu questionou os fundamentos da divindade: Is 14:13,14 
D) Pecado no jardim de Adão lidou com o homem duvidando da Palavra de Deus: Gn 3:4b 
E) O primeiro fundamento de qualquer relacionamento forte é a confiança ou FÉ: Hb 11:6 

1 - Uma grande e essencial parte do amor é confiança: 1 Jo 4:7,8 

2 - Como pode amar sem confiar: Jo 21:15-17 
3 - Deus optou para o homem conhecê-lo invisível mediante a Palavra: Jo 1:1-3 

F) Deus escolheu falar ao homem mediante Sua Palavra: Hb 1:1,2 
G) Deus determinou encher a Palavra com Ele mesmo: 2 Tm 3:16 
H) Quem tiver ouvidos para ouvir ouça; coração bom e reto: Mt 11:15; Lc 8:15 
I) O Espírito Santo, O Consolador, vos ensinará todas as coisas: Jo 14:26 
J) A Palavra do Senhor consome e esmiuça a penha; do coração: Jr 23:29 
K) A voz do Senhor quebra os cedros; sim o Senhor despedaça os cedros do Líbano; 

Os corações mais duros são quebrantados pela Palavra de Deus: Sl 29:5 
 

 

 



 

FUNDAMENTOS DA FÉ 

“SENDO CONVENCIDO PELA PALAVRA” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

III - Como Ouvir A Palavra: 
A) Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com  
     mansidão, a Palavra em vós implantada: Tg 1:21 
B) Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de  
     coração; e achareis descanso para a vossa alma: Mt 11:29 
C) Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração . . . Hb 3:15 
D) Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido; com os ouvidos ouviram 

tardiamente . . . . para que não entendam com o coração: At 28:27 
E) Filho meu, atenta para as minhas palavras . . . inclina os ouvidos . . . guarda-os no 

mais íntimo do teu coração: Pv 4:20,21; 1 Sm 3:10 
F) A Palavra vai fazer o seguinte; ensino, repreensão, correção, e educação: 2 Tm 3:16 
G) Deus vai responder mediante Sua Palavra e abrir mistérios; Invoca-me, e te responderei; 

anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes: Jr 33:3 

 

IV - Como Abraão Foi Plenamente Convencido: Rm 4:17-23 

A) Do grego Pisteuo: exercer confiança em; Crer é um verbo que gera ação; Se não há 

ação, então não está crendo e não demonstra fé; Tg 2:17,20,26 
B) Abraão aprendeu pela experiência que a Palavra do Senhor se realizará; O Deus que  
     vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem: Rm 4:17b 
      1 - Elohim disse; haja luz, e houve luz: Gn 1:3 
      2 - Certamente, O Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu  
            segredo aos seus servos, os profetas: Am 3:7 

      3 - Fé elimina o “se Deus quiser”; Deus falou, é o suficiênte; convencido: Rm 4:21 

C) Deus escolheu liberar Seu poder mediante a Palavra: Mt 22:29; Rm 1:16; Cl 1:19; Hb 1:3 
D) Quando Abraão não tinha nada no natural para apoiar sua fé, ele creu: Rm 4:18 
E) Como não enfraquecer na fé e duvidar por incredulidade? dar glória a Deus: Rm 4:19,20 

1 - Fé é força / poder com Deus; quando não crê incredulidade  fraqueza 
2 - Abraão escolheu lembrar das promessas a respeito ter um filho: Gn 12:2; 15:4; 17:5 
3 - Era impossível esquecer o que Elohim fez por ele / prosperou: Gn 12:3 
      a - Era Abrão muito rico; possuía gado, prata e ouro: Gn 13:2 
      b - Fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa  
           . . . trouxe de novo todos os bens e também a Ló: Gn 14:14,16 
      c - Manifestou a Sua aliança com Abrão: Gn 15:8-18 

F) O Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão; pai exaltado para pai de nações;  
Expandiu a aliança ainda mais: Gn 17:5-14 
1 - Toda vez que falou o nome Abraão, lembrou-se da promessa e liberou fé: Rm 4:17b 

2 - Toda vez que Abraão falou seu nome, decretou a promessa e venceu: Rm 4:19 
3 - Quando Abraão falou seu nome, ele chamou a existência coisas que não existem 

G) A prova da aliança para dar o seu melhor, convencido da promessa: Gn 22:1; Hb 11:19 
H) Quando você está convencido vai guardar toda a aliança com Elohim: Sl 50:5; Ml 3:10,11 



 

FUNDAMENTOS DA FÉ 

“SENDO CONVENCIDO PELA PALAVRA” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

V - Exemplos De Como A Palavra Convence: 
A) Pela fé sois salvos; Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu  
     vos aliviarei; De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer          
     tenha a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia; Em verdade em verdade quem  
     crê em mim tem a vida eterna : Mt 11:28; Jo 6:40,47 
B) Temos acesso pela fé; Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe, fostes 

aproximados pelo sangue de Cristo; Acheguemo-nos, portanto, confiadamente,  
 junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para      
socorro em ocasião oportuna; Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos  
Santos, pelo sangue de Jesus: Rm 5:2; Ef 2:13; Hb 4:16,10:19 

C) Pela fé vencemos o mundo; Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores,  
     por meio daquele que nos amou; Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos  
     conduz em triunfo; Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus; 1 
     Jo 5:4; Rm 8:37; 2 Cor 2:14; 2 Tm 2:1 
D) A Palavra de Deus é cheia do que Jeová oferece; tem designados fins: Is 55:11; Jo 1:3 

 

VI - Dúvida, O Maior Inimigo Da Fé: 
          A) Dúvida; grego Aporeo; estar sem um caminho; vacilar, andar sem certeza; 

           Ficar em dois caminhos; Vacilar entre dois caminhosi; duvida = fé imperfeita: Mt 14:31 

          B) Dúvida rouba a fé mediante incredulidade da Palavra: Rm 4:20 

         C) Incredulidade é a ausência de fé, portanto fala se Deus quiser: Mc 4:40; Jo 20:27 

          D) Dúvida é a presença de fé imperfeita: Mt 17:20; Mc 16:14 

E) Pensamento ansioso vem mediante dizendo; dúvida cresce quando fala e medita em tudo    
     contrário e incredulidade: Mt 6;25,31; Lc 12:29; Pv 6:2 
F) Alimentando da Palavra de Deus para eliminar a dúvida: Mt 7:24,25; Rm 4:20 
G) Dúvida é um ladrão que rouba fé; dúvida não permite receber: Hb 12:12,13; Tg 1:6,7  

 

Resumo: 
A) Pistis; estar convencido baseado naquilo que ouvir: Rm 10:17 

B) Pisteuo: estar persuadido, para exercer confiança em 

C) Deus é Deus de fé; Ele vive pelas Suas Palavras; nos também: Mc 11:22 

D) Deus usa fé, Sua Palavra, para fazer tudo e criar tudo: Jo 1:3 

E) Fé é a natureza divina: 2 Pd 1:4; Gl 5:6 

F) Fé vem mediante a Palavra de Deus, fica pela meditação e cresce quando praticar: 

Rm 10:17; 2 Ts 1:3 
 

 

 



 

FUNDAMENTOS DA FÉ 

“SENDO CONVENCIDO PELA PALAVRA” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

A Bíblia Gideões: 
 

 “A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a 

condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos 

são justos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia 

nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigí-lo, alimento para 

sustentá-lo e o consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do 

piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus abertos e 

as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento e a glória 

de Deus a sua finalidade. Deve encher sua mente, governar o coração e guiar seus pés. Leia-a 

lenta e freqüentemente e em oração. É um maná de riqueza, um paraíso de glória e um rio de 

prazer. Será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta 

responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezarem 

seu sagrado conteúdo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS DA FÉ 

“FÉ, CRENÇA E ESPERANÇA” 

LIÇÃO TRÊS 

 

I - A Relação Entre Fé, Crença, E Esperança: 
A) Fé é substantivo, o poder pela qual O Senhor opera todas as coisas; substância  

espiritual, real mas invisível; fé leva o homem a crer, ou agir: Hb 11:1 

          B) Crer é um verbo; ação baseada na Palavra de Deus: Tg 1:22 

  C) Esperança; grego Elpis: expectativa positiva e segura 
   1 - Relaciona-se com o não visto e sempre refere-se ao futuro: Rm 4:18;8:24,25 
   2 - Estabelece a meta para a fé:  Hb 11:1a 

   3 - Simplemente desejando ou querer não é esperança Bíblica: Rm 8:24,25 
   4 - Esperança continua e não se confunde procurando a promessa: 1 Cor 13:13; Rm 5:5 
 

II - Esperança Não Sabe Receber: 
          A) Fé é a certeza das coisas que se espera: Hb 11:1a 

                 1 - Só pode esperar aquilo que é prometido na Palavra: Mc 9:23; Lc 1:37,45 

                 2 - Não pode crer além da Palavra, ou fora da Palavra: Jo 15:7 

                 3 - Esperança estabelece alvos, querer e desejo de obter baseado nas promessas 

                 4 - Esperança é sempre futuro, amanhã, ano que vem; amanhã nunca vem 
B) Porque, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança; pois o  
     que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência  
     o aguardamos: Rm 8:24,25  
C) Esperança deseja ter; salvação, o batismo, libertação mas não recebe: Jer 8:22 
D) O Senhor sempre se encontra com homem no dia de hoje / agora: 2 Cor 6:2 

 

III - Fé É Agora E Fé Recebe: 
          A) Agora fé é: Hb 11:1a 

          B) Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será 
              assim convosco: Mc 11:24 
                1 - O tempo de receber é no instante em que orar: Mc 11:24 
                2 - Fé crê que recebe agora; não vai receber amanhã 
                3 - Crê que recebe no espírito primeiro, depois assim será convosco; terá: Mc 11:24b 

          C) Não dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa: não declara; vou ser curado, eu 
                sei que Deus vai me curar, um dia vou receber. Fé sempre recebe agora 
                1 - O poder na Palavra é liberado na hora que falar a Palavra: Rm 10:17; 2 Cor 4:13 
                2 - Fé recebe quando a promessa é invisível, como Deus é invisível: Rm 8:25 

                3 - Recebe no seu espírito; tudo que Deus dá está no espírito primeiro: Rm 10:10 

E) Crê que recebe e assim será convosco: Mc 11:24 
1- Será assim convosco conforme o que a Palavra de Deus promete: Is 55:10; Lc 1:45 
2- Crendo somente depois que ver a resposta, não é fé: Hb 11:1 

               3 - Fé vê o invisível, crer o incrível, faça o impossível, e vence o invencível 

 
 



 

FUNDAMENTOS DA FÉ 

“COMO CONVERTER LOGOS EM RHEMA” 
LIÇÃO QUATRO 

 

I - Logos E Rhema: 
  A) Definição de Logos; a totalidade da Palavra de Deus; 66 livros; 39 VT, 27NT: 
   1 - Jesus é o logos de Deus: Jo 1:1 
              2 - O Logos é geral;  Jesus é aquele que veio em carne: 1 Tm 3:16; 1 Jo 1:2 
  B) Definição  de Rhema; a Palavra falado, e por intenção, revelado: 

   1 - O Rhema é singular e uma Palavra específica:  

    a - Pelas suas feridas fostes sarados: 1 Pd  2:24 
    b - Envolve a Palavra saindo da nossa boca: Ef 6:17                                            
               2 - Homem não vive de pão só, mas toda Palavra que sai da boca do Senhor: Mt 4:4 
       3 - Pelas cordas da Rhema o adversário é amarrado: Mt 18:18; 2 Cor 13:1 
               4 - Rhema é uma arma ofensiva contra o inimigo: Ef 6:17,19 
               5 - Rhema é criativa no mundo do espírito: Hb 11:3 
               6 - Rhema libera a vida da Palavra em seu espírito: Rm 10:17; Mt 4:4 
               7 - Rhema é uma Palavra pessoal para você no dia de hoje: Hb 3:15 
 

II - Como Dar Vida Para A Palavra: 
A) A vida está na semente, porém a semente precisa ser plantada: Lc 17:6 
B) De boas Palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus; a minha 

língua é como a pena de habilidoso escritor; meus ensinos . . .  escreve-as na tábua 
do teu coração: Sl 45:1; Pv 3:3b 

1 - A semente é plantada pelo dizer com a boca: Mc 9:23; 2 Cor 4:13 

2 - Se alguém disser a este monte . . . mas crer que se fará o que diz: Mc 11:23,24 
C) Mas a justiça decorrente da fé assim diz . . . a Palavra está perto de ti, na tua boca e no  
     teu coração . . . se com tua boca confessares Jesus como Senhor . . . porque com o  
     coração se crê para justiça e com a boca se confesse a respeito da . . . Rm 10:6-10 
D) O Senhor determinou e criou homem para ter domínio mediante a sua Palavra: Gn 1:26 
F) Porque a boca fala do que está cheio o coração: Mt 12:34 
G) A língua dá expressão do que está cheio o coração; um termómetro: At 2:4 

 

III - A Espada De Dois Gumes Na Sua Boca: 
A) A Bíblia não é uma espada; a Palavra é uma arma na boca do crente: Ef 6:17 

B) Jesus respondeu: está escrito; também está escrito ; está escrito outra vez: Mt 4:4-10 
C) Sai da Sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações: Ap 19:15 
D) O poder da Palavra é liberado quando exercemos fé mediante plantando: Rm 1:16 
E) Jesus é o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão: Hb 3:1; 4:10-16; 2 Cor 1:20 
F) Jesus é o Mediador da aliança na direita de Deus: 1 Tm 2:5; Hb 1:3; Is 59:21; Mt 10:32 
G) O Senhor escolheu usar Palavras para nos justificar, ou seja, mediante convicção da 
aliança em nossa boca: Mt 12:36,37; Jo 12:48; Rm 3:3,4; Is 59:21 

 

 



 

FUNDAMENTOS DA FÉ 

“CIRCUNSTÂNCIAS” 

LIÇÃO CINCO 

  

I - Qualidades Da Verdade: 
A) A verdade liberta; Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 

discípulos; e  conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará: Jo 8:31,32 

B) A verdade santifica; Santifica-os na verdade; a tua Palavra é a verdade: Jo 17:17 

C) A verdade revela Jesus Cristo; Eu sou o caminho, a verdade e a vida: Jo 10:10 
D) Se o que você está ouvindo não está libertando, santificando, ou revelando, então, 

não é a verdade, ou não está ouvindo; verdade tem as qualidades de Deus: Rm 10:17 
 

II - A Verdade Da Palavra: 
A) Fé não recusa a existência de fatos no natural, por ex, problemas e dificuldades 
B) Em fato, montanhas, ventos, ondas, trevas e obstáculos existem: Mc 11:23 
C) Circunstâncias consistem em tudo que é contrário a vontade divina expressa na Palavra; a 

única forma de conhecer a vontade de Deus é a Palavra e O Espírito: 1 Jo 5:14 
1 - Todas as áreas da redenção são bens já realizados e recebidos pela fé: Hb 9:11 
2 - Tudo Jesus conseguiu por nós é toda sorte de benção espiritual: Ef 1:3 
3 - A Palavra revela fatos no espírito enquanto ainda invisível: Hb 11:1; 2 Cor 4:18 

 

III - O Mundo É Completamente Contrário Ao Reino De Deus: 

A) No mundo terá tribulação mas tende bom ânimo, eu venci o mundo: Jo 16:33 
B) Porque o mundo é contrário ao reino de Deus, são também opostos: 1 Cor 2:14 

1 - Morrer para viver: Lc 9:24; Gl 2:20 
2 - Dar para receber: Lc 6:38; Jo 12:24 
3 - Mais bem-aventurado é dar que receber: At 20:35 
4 - Crer que recebe e será assim convosco: Mc 11:24 
5 - Ser último para tornar-se chefe de todos: Mc 9:35 
6 - Sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória: Rm 8:18   
7 - Mas enchei vos do Espírito falando entre vós com salmos: Ef 5:18,19; Hb 13:15 
8 - Em fraqueza somos fortes em Cristo: 2 Cor 12:10 
9 - Nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados: Ef 6:12 

             10 - Chama a existência das cousas que não existem: Rm 4:17 
 

IV - Chamando A Existência Das Cousas Que Não Existem: 
A) O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem: Rm 4:17 
B) Fé não chama a inexistência das coisas que existem; tribulação, doença, falta 
C) Fé não nega o mundo real; Jesus falou para a tempestade: Mc 4:39 
D) Se alguém disser a este monte, circunstância; Ergue-te e lança-te no mar: Mc 11:23 
E) Fé não nega a existência de doença; explica como doença mental contra a Palavra: 
F) Fé declara o que a Palavra de Deus declara acerca das circunstâncias: Lc 7:7 

 

 



 

FUNDAMENTOS DA FÉ 

“AÇÕES CORRESPONDENTES” 

LIÇÃO SEIS 

  

I - Ações Correspondentes 
A) A fé requer ação, a qual demonstra que está crendo na Palavra: Tg 2:17 

1 - Fé  e obras são opostos, porém, fé exige uma ação baseada na Palavra: Tg 2:20 

2 - Fé nunca é só, mas acompanhada de ações que demonstram fé: Mc 2:1-4 
B) As obras de Abraão justificaram a sua fé: Tg 2:21-23 

C) Fé nunca fica só, portanto a Palavra só é operante com ação: Tg 2:20 

1 - O Espírito Santo desce sobre obediência ou ação: At 5:32 
2 - No Rio Jordão O Espírito desceu sobre Jesus, A Palavra com ação: Lc 3:21, 4:18 

D) A semente, sem plantar, não vai produzir nunca: Lc 17:6 

E) Somente ouvindo engana a alma para pensar que ouvir é o suficiente: Tg 1:22 

F) Em obedecer a alma é purificado das contaminações; engano e rebelião: 1 Pd 1:22      

 

II - Permite Que A Palavra Tenha Ações Completas: 

A) Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em 
nada deficientes; A Palavra só não produz sem a sua cooperação: Tg 1:4 

1 - Desde Adão, Deus não opera independente do cooperação do homem: 2 Cor 6:1 

2 - Se Deus fizesse as coisas sem a cooperação do homem, então não precisa de fé:  
B) Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência; e a 

experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde: Rm 5:3b-5a 

C) Ações operam maturidade na fé Cristã: 2 Cor 10:6 
D) Falta de ação é  enganar a si mesmo pensando que fez tudo necessário: Tg 1:22-25 
E) Como construir sua casa sobre a Rocha de Cristo: Mt 7:24,25 

1 - Ouvir e praticar é equivalente de sabedoria e força 

2 - Ouvir e não praticar é equivalente de fraqueza e insensatez 

 F) De fato, é possível ter fé sem liberar o poder da fé, ou seja, poder na Palavra: Tg 2:14-19 
G) Fé sem obras está morta, ou seja, a Palavra morre porque não esta plantada: Tg 2:17 
H) Ações correspondentes à Palavra, indicam que crê; lembre-se crer é um verbo: Rm 10:11 
I) A confissão da Palavra não produz resultados sem ações correspondentes: Tg 2:20 

 

III - Fé Completa Terá Ações Completas: 
A) O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente a  terra; depois,  

dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não 
sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica; primeiro a erva, depois, a espiga, e, 
por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a 
foice, porque é chegada a ceifa: Mc 4:26-29       
1 - A terra é o coração do homem, Deus criou para plantar a semente: Lc 8:11; 17:6 
2 - A espiga é colhida somente depois de amadurecer a erva, espiga e por fim grão 
     cheio 
3 - Exemplos; quebrando os óculos sem estar curado; tirando o insulina antes do tempo  
 



 

FUNDAMENTOS DA FÉ 

“AÇÕES CORRESPONDENTES” 

LIÇÃO SEIS (continuação) 

  

III - Fé Completa Terá Ações Completas: 
B) Exemplos na Palavra de ações completas; 

1 - O paralítico levado por quatro homens: Lc 5:17-25 
2 - O cego lavando em Siloé: Jo 9:1-7 
3 - Naamã curado de lepra baixando sete vezes no Rio Jordão: 2 Rs 5:1-14 
4 - Israel cercando os muros de Jerico sete vezes: Js 6:15 

  C) Lembra-se tribulaçãoperseverançaexperiênciaesperançanão  confunde: Rm 5:5 
 

IV - Quanto Tempo Deve Continuar Crendo: 

A) Fé toma o lugar de possuir até se manifestar a promessa: Mc 11:24 

B) Aprender e praticar ficando satisfeito com a realidade do invisível: 2 Cor 4:18 

C) A mulher está satisfeita com a gravidez até dar a luz um filho: Gl 4:4 

D) Se não estiver satisfeito com a promessa, a semente não está estabelecida: Gl 4:19 
E) Fé leva o crente a descansar, não mais trabalhar; anixidade, duvidar: Hb 4:11-16 
F) Sendo estabelecido na promessa ficará calmo no meio das tempestades: Sl 112:7,8 

 

Resumo: 
A) A fé Bíblica é sempre acompanhada pelas ações que demonstram que crê: Tg 2:20 

B) A fé é amadurecida através de ações correspondentes na Palavra: Tg 2:17 

C) Permita que sua fé tenha ações completas; não procure a colheita antes: Mc 4:26 

  D) O sinal que a sua fé está amadurecendo é que tem entrado no descanso: Hb 4:11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“A JUSTIÇA DA FÉ” 
LIÇÃO SETE 

 

I - A Lei Do Velho Testamento Era A Lei Das Obras: 
A) Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário,  
     pela lei da fé: Rm 3:27 
  1 - Benção veio na V.A. por causa da obediência à lei: Ex 15:26; Dt 28:1; Rm 2:13 

  2 - Benção foi o resultado da obediência: Hb 3:18, 19 

B) No N.A. crer sempre procede de receber: Jo 6:47; 11:40; Mc 11:24 

1 - Na N.A. a lei para receber de Deus não é obras mas a lei da fé: Rm 3:27; Ef 2:8 

2 - Crer nas promessas pela Palavra de Deus vai à frente de receber: Hb 11:6 
 

II - A Justiça Decorrente Da Fé Assim Diz: 
A) Esta justiça não fala; vou subir para o céu por causa das minhas obras: Rm 10:6 
B) Também não fala; vou pagar o preço no abismo / inferno: Rm 10:7 

C) A palavra, que vai justificar você, está NA SUA BOCA: Rm 10:8 

1 - Jesus é O Senhor, e se confessar Ele com a boca será justificado: Rm 10:9,10 
2 - Jesus é a Palavra; se Jesus é verdadeiramente Senhor, então a Palavra é Senhor 

D) Tomamos compromisso com a Palavra apartir da confissão perante homens: Mt 10:32,33 

   

III - Palavras Proferidas Com A Boca São Julgadas Por Deus: 
A) Pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado: Mt 12:37 
B) Desperta-me a memória; entremos juntos em juízo; apresenta as tuas razões, para que 

possas justificar-te: Is 43:26 
1 - A forma que o crente é justificado é apresentando as promessas da aliança: Is 59:16 
2 - Tendo a mente de Cristo e a mente renovada pela lavagem da água, porque da   
      abundância do coração a boca fala: Rm 1:16, 12:2; 1 Cor 2:16; Ef 5:26; Mt 12:34b 

C) Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira 
nenhuma! Seja Deus verdadeiro, e mentiroso, todo homem, segundo está escrito: Para 
seres justificado por tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado: Rm 3:3,4 

D) Pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado: Mt 12:37 
1 - Crendo produz palavras de fé proferidas pela boca: Rm 10:9,10; 2 Cor 4:13 

2 - A língua é ligada com a coração; palavras revelam nossa fé: Mc 11:22, 23 

 

IV - Jesus Sempre Falava As Palavras Do Pai: 
A) As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo; mas O Pai: Jo 14:10 
B) Jesus era O Justo porque sempre obedecia em pensamento, palavras e obras: 1 Pd 3:18 
C) Justiça na N.A. é crer nas obras de Cristo para  sua justiça: 2 Cor 5:21 
D) Você que crê em Jesus Cristo tem o próprio Deus como sua justiça: Rm 3:22,25,26 
E) O verdadeiro justo, quem entende e anda nesta justiça está vivendo pela Palavra: Rm 1:17 
F) Sem a justiça decorrente da fé não vai agradar a Deus: Hb 11:6 

 
 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“A OUSADIA DA FÉ” 
LIÇÃO OITO 

 

I - A Convicção Da Palavra Produz Confiança Sobrenatural: 
A) Conhecimento pessoal da Palavra traz fé, e fé cria convicção: Jo 8:32; Hb 11:1 

B) A posição da fé coloca o homem acima da rocha como vencedor: Mt 7:24-27 
C) Em fé as circunstâncias, tempestades, inimigos não criam medo: Sl 112:7,8 

D) Cria uma âncora para a alma não fugir, duvidar, ou acovardasse: Hb 6:19; 2 Tm 1:7 

    

II - Abraão Foi Contra Cinco Reis: 
A) Abraão é chamado o pai da fé; podemos seguir o seu exemplo: Rm 4:12; Gl 3:9 
B) Abraão foi ousado contra Quedoriaomer, Elão, Tidal, Goim, e Anrafel: Gn 14:14 
C) Maior o passo, maior a demonstração da sua fé; lembre-se fé possui fundamento: Mc 2:5 
D) Baseado na Palavra de Deus, Abrão mudou seu nome para Abraão: Gn 17:5 
E) Por que Jeová mandou sacrificar seu filho, Abraão foi ousado / confiante: Hb 11:17-19 

 

III - Davi Corria Na Direção De Golias: 
A) O menino Davi aprendeu a crer no Senhor cuidando das ovelhas do seu pai: 1 Sm 17:34 

B) Davi andou pela fé mediante conhecimento da aliança: 1 Sm 17:26 

C) Davi desafiou o inimigo confiantemente; não ficou intimidado: 1 Sm 17:45,46; Fl 1:28 
D) Manifestou o tamanho da sua fé e confiança; deixando as suas fileiras, correu de 

encontro ao filisteu: 1 Sm 17:48 
 

IV - Elias Desafiou Os Sacerdotes De Baal: 
A) Elias aprendeu ouvir a Deus e obedecer segundo a palavra do Senhor: 1 Rs 17:1,5,8 
B) Para conhecer a vontade de Deus, na Palavra ou pelo Espírito, é fé: Rm 10:17 

C) Fogo caiu no altar de Elias  fiz todas estas coisas segundo a tua palavra: 1 Rs 18:36 
D) E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa 

segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que 
lhe pedimos estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito: 1 Jo 5:14, 15 

1 - Quem determina respostas de oração, no fim, somos NÓS, e não Deus: Mt 7:7 

2 - Quem opera milagres são crentes pelo Seu poder: At 6:8; 19:11,12; 28:8; Gl 3:5 
 

V - Submissão A Autoridade Da Palavra Cria Confiança: 
A) A lição do centurião; submissão leva a autoridade: Lc 7:8,9 

B) Jesus sempre se submeteu à vontade do Pai; pelo que também Deus o exaltou 
sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome: Fl 2:9 

C) Jesus falou com autoridade porque falou pelo Pai: Mt 7:28,29 
D) Ousadia que não procede da Palavra ou do Espírito é falsa confiança: Fl 3:3 

 
 
 
 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“A FÉ VERSUS OS SENTIMENTOS” 
LIÇÃO NOVE 

 

I - Fé Versus Sentimentos 
A) A fé tem firme fundamento baseado nas promessas e na aliança: Hb 6:18,19 
B) Fé é a força espiritual na qual Deus manifesta Sua vontade mediante a Palavra: Rm 12:2 

C) Fé é a habilidade divina de realizar a perfeita vontade de Deus na sua vida: Mc 9:23 

D) Os sentidos consistem em; visão, olfato, audição, paladar, e tato 

1 - Os cinco sentidos foram dados ao homem para aprender tudo no mundo natural 
2 - O Espírito e a Palavra foram dados para aprender do Espírito: 1 Cor 2:14; 2 Cor 5:7 
3 - Os sentidos são tão incapazes de conhecer a Deus do que os ouvidos para ver 

E) O homem natural não pode entender as coisas do espírito: 1 Co 2:14 
F) A mente natural é inimiga de Deus, porque não conhece a lei de Deus; fé: Rm 8:7 
G) A alma; mente, vontade, e sentimentos são incapacitados de produzir  fé: Rm 10:17 
H) Tomé tinha que ver para crer; mais bem-aventurado aquele que crê sem ver: Jo 20:29 

 

II - Sentimentos Não Podem Provar O Invisível: 
A) Fé é a certeza dos fatos, da Palavra, que não se vêem: Hb 11:1b 
B) Se pode ver, porque espera: Rm 8:24b 
C) Pois andamos pela fé e não por vista, ou seja, os cinco sentidos: 2 Cor 5:7 
D) A carne é viciada em ver para provar a existência; o modernista é carnal: 
E) Depender nos olhos para provar sua fé, é equivalente a depender no carro para ir a lua 
F) Os olhos, ouvidos, mãos não provam a existência do que não existe ainda: Rm 4:17b 
G) A fórmula da fé:   

    1 - Encontre a promessa na Palavra: Mt 7:7; Jo 15:7 
    2 - Determinar crer na Palavra; ouvir, receber ter ações correpondentes: Mt 22:37 
    3 - Não dê atenção às circunstâncias contrárias à Palavra de Deus: Mt 22:37 

      4 - Louve a Deus pela resposta com paciência; o cantico de fé: Hb 13:15 
H) Isaque quis provar que era Jacó pelo toque, não pode discernir: Gn 27:1,4,23 
I)  Quem é guiado pela carne não é guiado pelo Espírito e nem conhece a Deus: Rm 8:14 

 

III - Sentimentos Governam O Homem Natural: 
A) Homem natural anda pelos sentidos: 2 Cor 5:7 
B) Não está sujeito à lei de Deus; a fé e a Palavra: Rm 8:7 
C) O corpo e a mente se esforçam em dominar até aprenderem andar pela fé: Gl 5:16 
D) Fé crê no invisível, porém, com o fundamento da Palavra, as promessas: Lc 1:45 
E) Deus Pai tem prazer em ver os filhos andando confiantes nEle: Hb 11:6 
F) Os sentidos dão informações baseadas no natural, o qual é sujeito a mudar: 2 Cor 4:18 
G) Experiência é essencial para andar pela fé; experiência opera esperança: Rm 5:4 
 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“LOUVOR O CANTICO DA FÉ” 
LIÇÃO DEZ 

 

I - Louvor Agradece A Deus Pela Resposta Antes De Ver: 

A) Fé crê no incrível, faz o impossível, pensa o improvável, e recebe o invisível 

B) Fé está igualmente contente, sem ver a resposta da oração ou a Palavra: Hb 11:1 

C) Louvor é exaltar o Senhor por Seus feitos: Ex 15:1 
D) Louvor inclui, também, o que Ele há de fazer devido Sua fidelidade: 2 Cron 20:21 

1 - Josafá mandou cantores em frente do exército 

2 - Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, O Senhor pôs emboscadas: 20:22 
E) Louvor é uma das formas de verdadeira guerra espiritual: 2 Cor 10:3-5; Hb 13:15 
F) Louvor exalta o Senhor contra o adversário, para prendê-lo em grilhões: Sl 149:6-9 

 

II - O Grito E A Trombeta São Tipos De Louvor: 
A) O Senhor determinou que o louvor é um dos meios pelo qual Ele se revela: 2 Cron 20:20 
B) Louvor alto e vibrante é uma forma ousada de declarar as obras do Senhor : Sl 91 
C) Israel soou a trombeta por sete dias antes dos muros de Jericó caírem: Js 6 

1 - Sete é o numero da perfeição, ou seja, perfeito louvor por sete dias 
2 - Anunciando a derrota de Jericó sem levantar uma mão 

D) Gideão e os trezentos deram gritos de vitória: Jz 7:15 
E) Jonas foi liberto do peixe depois de louvar a Deus com a voz de agradecimento: Jon 2:9 
F) Os homens de Judá gritaram; quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão: 2 Cron 13:15 
G) Deus habita nos louvores de Israel: Sl 22:3 
 

III - Judá Significa; Louvor: 
A) Jesus, O Filho de Deus, era da tribo de Judá: Hb 7:14; Lc 3:23,33; Ap 5:5 
B) Judá foi o primeiro a reconhecer Davi como Rei em Israel: 2 Sm 2:1-4; 5:1 
C) Para edificar a casa do Senhor, vai de Judá para Jerusalém:; louvor até a paz: Esd 1:3 
D) Bezalel e a Aoliabe, eles fizeram os móveis do tabernáculo, e eram de Judá: Ex 35:30 
E) Judá, louvor, subirá e eis que nas tuas mãos entreguei a terra: Jz 1:2 
F) Os reis de Judá eram reis justos: Reis, Crônicas 

 

IV - Louvar Até A Vitória Completa: 
A) O sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome: Hb 13:15 
B) Louvor agradece a Deus pela resposta, pela fé, antes de se manifestar: Hb 11:1 
C) Louvor é triunfo; a celebração da vitória dada por meio de Jesus Cristo: 2 Cor 2:14 
D) Os meios que crianças demonstram que estão contentes foram dados por Deus: 

1 - A alegria do Senhor; crendo no Senhor leva à alegria: Neh 8:10; Lc 1:45 
2 - Dança e saltos: Ex 15:20; Jz 21:21; 2 Sm 6:14;Sl 149:3; Ecc 3:4; Jr 31:13; Mt 11:17 
3 - Louvor em cântico: 1 Sm 21:11 

E) Cante até o espírito de louvor vir, louve até o espírito de adoração vir, adore até 
que venha A glória, e permaneça na glória: Ruth Ward Heflin 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“A RENOVAÇÃO DA MENTE” 
LIÇÃO ONZE 

 

I - O Que É A Renovação Da Mente: 
A) E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa 

mente para saberdes qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus: Rm 12:2 

1 - O processo de estabelecer os fundamentos de Deus na mente mediante a Sua     

      Palavra e a Seu Espírito; aprender a pensar como Deus pensa: 1 Cor 2:16 

2 - Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos: Is 55:9 
3 - O Senhor não usa os sábios, fortes e nobres mas as coisas fracas: 1 Cor 1:26,27 

B) Não é suficiente apenas ouvir a Palavra, mas ouvir até ser transformado: 2 Cor 3:18 
C) Transformação de fé em fé, graça em graça de glória em glória: Rm 1:17; 2 Cor 3:18 

 

II - A Mente Natural É Inimizade Contra Deus: 
A) O homem natural vai sempre tentar realizar a vontade de Deus pela lógica: Rm 8:7 
B) A mente natural não está sujeita à lei de Deus, a lei da fé, a lei da Palavra: Rm 8:7 

 C) Os caminhos do Senhor são mais altos do que nossos caminhos: 1 Cor 2:9,10 
 D) Para estar plenamente convencido é ficar em fé; certeza e convicção: Rm 4:21 

E) A mente é renovada quando se adapta à forma de pensar como Deus pensa: 
 1 - Não precisa mais ver para crer: Jo 20:21; 2 Cor 5:7; Hb 11:1 
 2 - Deus está operando para o nosso bem; tudo coopera para o nosso bem: Rm 8:28 
F) Depois da mente ter aprendido e recebido a Palavra de Deus pode conhecer; a boa, 

agradável, e perfeita vontade de Deus: Rm 12:2; Fl 4:9 
G) A mente não renovada pela Palavra, esta conformada com o mundo: 2 Cor 3:18; Ef 5:26 
H) Sentimentos vão governar baseados nas circunstâncias, até sermos renovados: Ef 4:24 

 

III - Como Renovar A Mente: 
A) Recebe com mansidão a Palavra implantada / desiste de lógica, raciocinos, 

murmurações, duvidando as promessas, obstinação, orgulho, enveja: Tg 1:21 
B) Aquele que considerar, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade e nela preservar, 

não sendo ouvinte negligente, mas OPEROSO PRATICANTE, esse será: Tg 1:25 

C) Continuar atentando a Palavra de Deus durante tribulação ou dificuldades: 2 Cor 4:18 
D) O rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor: 2 Cor 3:18 

1 - O rosto é desvendado quando a unção abre o véu na mente: 2 Cor 3:14b 

2 - A unção ensina todas as coisas: 1 Jo 2:27 
E) Praticar a Palavra, em vez de somente ouvir: Mt 7:24-27; Tg 1:22 
F) A mente precisa estar convencida da verdade; conhecimento para a alma: Pv 2:10; 3:20; 

9:10; 11:9; 12:1; 17:27; 19:2; 22:17; 24:4 
 
 
 
 
 
 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“OS MAIORES INIMIGOS DA FÉ” 
LIÇÃO DOZE 

 

I -  O Bom Combate - Leia O Fim Do Livro, Já Ganhamos 

A) O combate da fé; a única batalha mencionada no N.T. é o bom combate da fé; é bom  
     porque já vencemos em Cristo Jesus; lei o fim do livro: 2 Cor 2:14; Ap 19:20    

   1 - Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna: 1 Tm 6:12; 2 Tm 4:7 

    a - O único combate que o crente é chamado a fazer é o bom combate da fé 
    b - Porque já vencemos em Cristo Jesus: Rm 8:37; 2 Cor 2:14; Ap 12:11 

B) Necessidade da renovação da vossa mente: 2 Cor 10:3-5 
C) O adversário procura nos forçar naquilo que é físico: Mt 14:30,31; Rm 8:7; Gl 5:16 

D) Se andar na carne, não tem como vencer; o andar da fé está no espírito: 2 Cor 5:7 

E) Não entendemos no natural, isto é loucura; nos entendemos pela fé: 1 Cor 2:14; Hb 11:3 
 

II -  Seis Inimigos Da Fé: 

A) Reconhecer seu inimigo; ele opera sutilmente: 2 Cor 2:11 

1 - O adversário tem seis  mil anos de experiência enganando o homem: Jo 8:44 
2 - A arma do adversário é enganar, mentir; ele foi despojado de toda autoridade: Cl 2:15 

B) Falta de entendimento da nova criação: 1 Cor 1:30; 2 Cor 5:17; Ef 2:10 

1 - O povo de Deus é destruído por falta de entendimento: Os 4:6 
2 - Tradição não houve a Palavra, independente de quanto se fala: Am 8:11  

 C) Falta de entendimento da justiça: 2 Cor 5:21; Rm 3:21-26 

   1 - O conhecimento da justiça permite ouvir a voz de Deus: Jo 8:26 
   2 - Condenação é o oposto de fé minando toda a graça de Deus: 2 Cor 12:9  

 D) Falta do exercício da autoridade apropriada do nome de Jesus: Jo 16:23; Mc 16:15-17 

   1 - O nome tem o mesmo poder que a pessoa: At 3:6, 16 
   2 - Creia na integridade da Palavra de Deus; Deus falou o que quer, e quer o que falou 

E) Falta de agir de acordo com a Palavra de Deus: Tg 1:22; Tg 2:20-24  

1 - Fé é um substantivo; crer é um verbo; tudo é possível ao que crê: Mc 9:23 

2 - Fé, o poder de Deus para salvação, é inoperante sem ação: Tg 2:20b 

F) Falta de manter a confissão da fé: Hb 4:14; Hb 10:23 

1 - A confissão da boca é a sua fé: Mt 10:32; 17:20; Mc 11:23,24; 2 Cor 4:13 
2 - A língua dobre não recebe do Senhor porque destrói a semente: Tg 1:6-8; Ecc 5:6 
3 - Continue preservando, em nada deficientes, receberá a coroa da vida: Tg 1:4,12,25 

  

III - Exercer Domínio Próprio: 

A) Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina seu espírito: Pv 16:32 
 B) Depois de terdes feito TUDO, permanecerdes inabaláveis: Ef 6:13b 
 C) Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio possuidor,  

 estando preparado para toda boa obra: 2 Tm 2:21 
D) Apresentar-te a Deus aprovado; falatórios inúteis; aparte-se da injustiça: 2 Tm 2:15,16,19 

 

 

 



FUNDAMENTOS DA FÉ 

“O IMPEDIMENTO QUE JESUS FALOU” 
LIÇÃO TREZE 

 

I - A Falta de Perdão Impede Respostas De Oração: 

A) Perdão: Aphiemi; Redimido da punição que lhe era devida; Completa remoção da 

ofensa; Uma demissão; liberação 

 B) Perdão é um dos caminhos do Senhor é um princípio : Ef 1:7; Cl 1:14; Rm 5:8-10; 1 Jo 1:9 
 C) Jesus ensinou que impede a vontade de Deus: Lc 7:37-50; Mt 6:14-15; Lc 6:37; 17:3-4  

C) Precisamos andar em perdão: Mt 5:23-24; Mc 11:25-26 
 

II - Quando Jesus Ensinou Sobre Fé Ele Incluiu Ensino Sobre Perdão: 

A) Impede Deus de liberar o perdão que você precisa: Mc 11:22-24,26 
B) Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome: Mt 18:20-35 

1 - O provão da fé é continuar perdoando; 70X7=490, ou seja, uma vez cada três minutos 
2 - Quando não  perdoamos é equivalente de ter um encarcerado no coração 
3 - Nossos pecados sendo perdoados são uma revelação para copiar: Lc 7:41-47 

C) Perdoar é o que Jesus veio fazer para o homem: Mt 20:28 

D) A cruz do Calvário representa perdão para a humanidade: 1 Cor 1:18 
 

III - A Raiz De Amargura: 

A) Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos  
     sejam contaminados; enraíza para toda parte da sua vida: Hb 12:15b 
  1 - Injustiças feitas, acidentes, falta de apreciação falta percebida, espírito crítico 
  2 - Na obra do Senhor acontece muito porque esperou os elogios e agradecimentos dos  
              homens, ou porque foi decepcionado por alguém 
    a - Elias esperava uma boa resepção em Jerusalém a Jezabel guardava para 
                        matar-lo / o profeta ficou decepcionado do fruto de três anos de espera: 1 Rs 17 
    b - Moisés: Ex 2 
B) Raízes se espalham por todo lugar e eventualmente toma conta de tudo: Pv 24:30,31 
C) O homem tem a tendência de exaltar a sua própria justiça: Lc 18:9-14 
D) O irmão mais velho estava amargurado porque estava debaixo da lei de servir o pai, 

enquanto o pai declarou que tudo já era dele: Lc 15:25-32 
 

IV - Perdoe E Continue Perdoando: 

A) Quando Deus perdoa, Ele remove o delito: Is 38:17; 43:25 
B) A chave de ser bem casado é perdoar e continuar perdoando: Mt 18:22 
C) Raízes de amargura brotam facilmente em casamentos quando não existe perdão: 
D) Perdoar, levantar, e aprender confiar de novo; lança vossa ansiedade:  Rm 5:20; 1 Pd 5:7 

 
 
 
 
 
 



   
 

INSTITUTO BÍBLICO LOGOS 
Matéria: FUNDAMENTOS DA FÉ 

Professor: GERALD W. FOSTER 

Nome: ____________________________________________  N  ________    Data    /  /20 

N  de Acertos _______________N  de Erros ________________Nota Final  ______________ 
Respondas perguntas colocando  um circulo ao redor o V para verdadeira e F para falso: 

 

01 - V   F  Vendo, como Tomé viu, não é a fé que a Bíblia ensina 

02 - V   F  Vendo no espírito, pela a Palavra de Deus, baseado nas promessas, é a fé 

03 - V   F  Fé é substância baseado no que espera, qual que seja (toma cuidado aqui) 

04 - V   F   Na Bíblia, a fé pode ser tudo quanto que quer ou desejar 

05 - V   F   Fé é a vida na Palavra de Deus, e esta vida é chamado Cristo 

06 - V   F   Qualquer coisa que seja no esfera do invisível ou desconhecido é a fé (presta atenção aqui) 

07 - V   F   Fé é o poder do Espírito Santo para operar no livre arbítrio de homem, isto é convencer 

08 - V   F   Fé começa onde a vontade de Deus é desconhecida 

09 - V   F   Fé começa onde a vontade de Deus é conhecida 

10 - V   F   Tudo é possível ao que crê e se Deus quiser 

11 - V   F   A fé venha pela a Palavra, mas fé permanecer pela pregação 

12 - V   F   A fé vem pela ouvir, fé fica pela meditação, e fé cresce pela ação correspondente 

13 - V   F   Em Hebreus capitulo onze, todas as vezes que era pela fé, era pela ordem divina  

14 - V   F   Jesus andou pela fé perfeita porque sempre obedeceu as Palavras do Pai 

15 - V   F   É verdade, existe um negócio no meio evangélico chamado hyper fé, ou excesso de fé 

16 - V   F   Conforme a Palavra de Deus você tem o dom da fé ou não tenha, não existe medidas 

17 - V   F   Para andar pela vista é para andar na carne, ou seja, pelos cinco senso em vez da fé 

18 - V   F   Para renovar a mente é necessário treinar a mente pensar conforme o mundo  

19 - V   F   A presencia de duvida indica pouca fé 

20 - V   F   A presencia de medo indica ausência de fé 

21 - V   F   A fé em Deus significa que está plenamente convencido, eu acho 

22 - V   F   A fé tem firme fundamento, por isto pode ser ousada, quando ver a resposta  

23 - V   F   A fé tem firme fundamento para receber graça no trono da graça, no dia de amanhã 

24 - V   F   A obra do Espírito é para convencer homem da verdade,  operando transformação 

25 - V   F   A carne milita contra o espírito recriado em Cristo para não andar pela fé 

 



 

 

26 - V   F   A Palavra vem, a fé vem, e depois o diabo vem para roubar, se for possível 

27 - V   F   A Palavra de Deus é cheio de fé, por isto fé vem por pregação da Palavra de Cristo 

28 - V   F   Fé vem pela leitura Bíblica 

29 - V   F   O logos da Palavra é poderoso para salvar, curar e libertar 

30 - V   F   A Bíblia é uma espada afiada de dois gumes 

31 - V   F   A fé é o poder Deus usa para convencer homem da verdade da Sua vontade 

32 - V   F   A Palavra de Deus é eterno e quem não crê o faz mentiroso  

33 - V   F   Fé é um dom do Espírito, por isto, alguns tem e outros não tem 

34 - V   F   É possível ter a fé mais não ter a promessa 

35 - V   F   O justo viverá pela fé significa que quem crê a Palavra de Deus não será condenado 

36 - V   F   O justo viverá pela fé significa que quem crê a Palavra será declarado inocente 

37 - V   F   O justo viverá pela fé significa que justiça com Deus vem pela concordância da Palavra 

38 - V   F  O justo viverá pela fé não significa que pode pecar porque Jesus pagou 

39 - V   F  O justo viverá pela fé significa que sem fé não viverá nem será justo nem inocente 

40 - V   F  O justo viverá pela fé significa que a vida do crente é vivendo pela Palavra 

41 - V   F  O justo viverá pela fé significa que fé é uma mensagem mas não um princípio de vida 

42 - V   F  O justo viverá pela fé significa que é necessário viver a Palavra para andar em Cristo 

43 - V   F  A vida da Palavra está em forma de semente, esta semente é plantada com a boca 

44 - V   F  A Bíblia declara que a justiça decorrente da fé esta primeiramente no coração 

45 - V  F   A Palavra de Deus indica circunstâncias, são tudo quanto contrário a Palavra de Deus 

46 - V   F  Circunstâncias na Bíblia são chamado vento, ondas, tribulação, montanhas e benção 

47 - V   F   Ações correspondente a Palavra de Deus faça a fé operante 

48 - V   F   O cântico da fé é; “misericórdia, o que eu vou fazer agora” 

49 - V   F   Verdadeira fé louva o Senhor somente depois ver a promessa manifesta 

50 - V   F   Apesar aos muitos opiniões falsos, é possível até comer pizza pela fé 
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