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“Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz 
em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do 
Espírito Santo”, Rm 15.13. 

A galeria dos heróis da fé nos apresenta as atitudes incríveis 

de homens e mulheres movidos pela convicção que tinham em 

Deus. Assim como José cultivou uma fé inabalável, nós também 

devemos buscá-la. 

Veja abaixo doze passos para chegar a uma fé sólida em 
Deus:

1. Reconheça que só Deus é o Senhor - E Jesus, responden-

do, disse-lhes: Tende fé em Deus (Marcos 11.22). Visto que temos 

um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou 

nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão (Hebreus 

4.14).

2. Ouça a Palavra de Deus - De sorte que a fé é pelo ouvir, e 

o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17

3. Acredite nas promessas de Deus - Deus não é homem, 

para que minta; nem filho de homem, para que se arrependa; 

porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirma-

ria? (Números 23.19). E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado 

isto por justiça (Gênesis 15.6).

4. Coloque a fé em prática - Bem vês que a fé cooperou com 

as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada (Tiago 

2.22). Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um 

lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber para 

onde ia (Hebreus 11.8).

5. Aproxime-se de Deus - Ora, sem fé é impossível agradar-

-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus 

creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam (He-

breus 11.6).

6. Peça mais fé - Disseram, então, os apóstolos ao Senhor: 

Acrescenta-nos a fé (Lucas 17.5).

7. Submeta-se à vontade de Deus - Por esta razão, nós tam-

bém, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar 

por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua 

vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual; para que 

possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em 

tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conheci-

mento de Deus (Colossenses 1.9,10).

8. Seja perseverante - E, perseverando unânimes todos os 

dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com 

alegria e singeleza de coração (Atos 2.46); E sereis aborrecidos 

por todos por amor do meu nome; mas quem perseverar até o 

fim, esse será salvo (Marcos 13.13).

9. Conserve a sua boa consciência - conservando a fé e a 

boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na 

fé (1 Timóteo 1.19); guardando o mistério da fé em uma pura 

consciência (1 Timóteo 3.9).

10. Deposite em Deus sua confiança - Porque nos tornamos 

participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da 

nossa confiança até ao fim. (Hebreus 3.14).

11. Tenha convicção no Deus que responde - Porque os 

olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, aten-

tos às suas orações; mas o rosto do Senhor é contra os que 

fazem males (1 Pedro 3.12). Eis que a mão do Senhor não está 

encolhida, para que não possa salvar; nem o seu ouvido, agra-

vado, para não poder ouvir (Isaías 59.1).

12. Creia que Deus é misericordioso - Não nos tratou segun-

do os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas ini-

quidades (Salmos 103.10). Pois quanto o céu está elevado acima 

da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o 

temem (Salmos 103.11).

Doze passos para uma fé inabalável
#conectou?
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