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É de notável saber que fé é um princípio cris-
tão que deve estar inserido na vida daqueles que 
acreditam na salvação, por intermédio de Jesus 
Cristo, nosso Senhor. A fé é um elemento indispen-
sável para quem deseja viver para Deus. A fé torna 
o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as 
adversidades e equipando-o a viver uma vida que 
agrada ao Senhor.

Multiplicamos esta fé, quando lemos a Bíblia e 
deixamos que a Palavra de Deus tenha influência 
em todo o nosso ser. A multiplicação da fé deve ser 
praticada todos os dias, pois quando em alta, a fé 
nos faz enxergar além do que é natural: vemos o 
sobrenatural de Deus em ação.

Mas no que consiste a definição de fé?
No livro de Hebreus capítulo 11 versículo 1, 

encontramos uma perfeita definição sobre a fé: 
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 
esperam, e a prova das coisas que se não veem”.

E com esta definição, podemos ressaltar porque 
o cristão deve fazer da multiplicação da sua fé uma 
prática cotidiana:

1) Por intermédio da fé em Jesus somos alcan-
çado pela Sua salvação e vida eterna. “Pois vocês 
são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não 
vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para 
que ninguém se glorie”, Ef 2.8-9.

2) Porque viver pela fé acreditar piamente na 
soberania e no poder de Deus, acima de todas as 
coisas. O cristão vive pelo que crê e não pelo que 
vê. Isto só possível, através da fé. “Porque vivemos 
por fé, e não pelo que vemos”, 2Co 5.7.

3) Aquele que vive pela fé, ouve a mensagem 
do evangelho de Cristo e acredita no poder da 
transformadora Palavra de Deus. “Consequen-
temente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a 
mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo”, 
Rm 10.17.  

4) É impossível crer Deus, na salvação, na vida 
eterna sem ter fé. O cristão é movido por fé, ela é 

combustível que nos leva a alcançar as promes-
sas de Deus. “Sem fé é impossível agradar 

a Deus, pois quem dele se aproxima 

precisa crer que ele existe e que recompensa aque-
les que o buscam”, Hb 11.6.

5) A esperança que o homem procura está 
totalmente ligada à fé que ele tem. Sim! É a fé 
nos traz esperança: Esperança que as promessas 
de Deus irão se cumprir; esperança no milagre 
que esperamos; Mas maior esperança que a fé nos 
garante é a certeza de que um dia Cristo voltará 
e levará consigo sua noiva amada para morar nas 
mansões celestiais. “fé e conhecimento que se 
fundamentam na esperança da vida eterna, a qual 
o Deus que não mente prometeu antes dos tempos 
eternos”, Tt 1.2.

Esses são alguns dos motivos pelo qual a fé 
precisa estar inserida em sua vida. Mas na prática, 
a multiplicação da fé pode causar em nós feitos 
inimagináveis. Seja um praticante da fé, viva por fé 
e veja o sobrenatural de Deus se cumprir em sua 
vida.

A Fé que nos move
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