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INTRODUÇÃO: Uma fé inabalável no Senhor faz o inferno recuar. A maior 

ameaça ao reino das trevas é um cristão firme na fé. É pela fé que é liberado o 
poder pelo qual Satanás é vencido. Você sabia que Deus em sua infinita 
sabedoria distribuiu a todos uma medida de fé? 

COMPREENDENDO UM POUCO MAIS... A FÉ COMUM: é a fé que nos 

leva a crer nos acontecimentos corriqueiros do dia-a-dia ex. “o sol nascerá pela 
manhã e se porá pela tarde”... A FÉ SÓLIDA: é baseada nos dados e 
informações registrados dentro de nós desde a infância, precisamos enriquecer 
a cada dia nossa base de dados para que a nossa Fé se torne infalível no Deus 
que tudo pode fazer ex. “A tua fé te salvou; vai te em paz”. (Lc 7.50) 
 

1) EU FUI PROJETADO PARA CRER! (repetir todos juntos) A fé 

uma dádiva de Deus: Romanos 12.3b “...conforme a medida da fé 

que Deus repartiu a cada um”. É Deus quem concede pelo que Ele é 

e pelo que Ele faz por nós, não tem nada haver pelo que somos e 
fazemos por Ele. A Fé é um presente! É conhecida como a fé comum, 
aquela que nasce conosco. 

COMPARTILHANDO: Qual a sua reação ao ganhar um presente que 

você já estava aguardando por muito tempo? Abrir, usar, mostrar aos 
outros, falar dele para os amigos, assim também é a fé em nossas vidas, 
Deus nos concedeu para usarmos e compartilharmos. 

2) TENHO FÉ, E NÃO TENHO MEDO DE USÁ-LA! (repetir todos 

juntos) Você não precisa ser muito bom ou super espiritual para ter fé. 

Um pecador que se arrepende, vem a Cristo pela fé, confiança no poder 
salvador de Jesus Cristo. Este pecador usou a fé que tinha e ao ouvir 
falar de Cristo a usou. Use a fé que Deus tem te dado para receber todas 
as bênçãos que ele tem reservado pra você e que são conquistadas pela 
Fé em ação. 

3) A FÉ É A ARMA DO CRENTE! Hebreus 11 nos dá uma lista de 

grandes homens que foram vencedores por meio da fé, Efésios 

apresenta a Fé como uma poderosa arma, ela é comparada a um 

Escudo Ef. 6.16 “Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual 

podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno”. Embraçar 

e estar pronto para guerra, e sustentar o escudo em posição de batalha. 

 CONCLUSÃO: Isso tudo mostra que Deus quando projetou a mente 

humana, a fez para crer, e desenvolver a fé como uma virtude, e quanto 

mais eu e você nos expormos ao conhecimento da palavra de Deus ((Rm 

10.17); (II Co 5.7); (Ef 2.8-9); (Hb 11.1); (Hb 11.6), mais fé sólida teremos 

PARA VENCER O MUNDO! 

 

 

 

Nosso pequeno grupo 

QUEBRA GELO: Se você 

pudesse escolher um 

superpoder, qual seria? 

E por quê?   

COMPARTILHAR: 

Momento em que se 

deve permitir e motivar 

para que todos possam 

expressar o que estão 

vivendo ou o que 

pensam a respeito do 

tema proposto. Valorize 

com atenção a  cada 

participação. 

VAMOS ORAR? 

Permita e incentive a cada 

um que apresente seus 

pedidos.  

Conhece a área em que  

precisam exercitar a FÉ. 

Ore pelos projetos de oração 

da IGREJA. 

ANÚNCIOS:  

- EBD  

- CULTO START (LEVE+1) 

- DEEPER CONFERENCE 
 

MARÇO: ESCOLA DE 

DISCIPULOS 

 

 

 

 

 

A fé que Deus 

repartiu a cada um... 

Para Todos! 
Pré-Adolescentes / Juniores 

TEXTO BASE: Hebreus 11 
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