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Apresentação 
Não existe palavra de tanta importância como 

estas duas: Fundamentos & Fé! 

• FUNDAMENTOS: sem fundamento, o 

edifício desmorona, e são necessários 

grandes e firmes fundamentos para o edifício 

em quem estamos sendo edificados. O 

próprio Jesus nos ensinou em parábolas que 

aquele que edifica sua casa na areia, o que 

ouve a Palavra mas não pratica, no primeiro 

vento ou tempestade, vem tudo abaixo. Sua 

casa tem que estar alicerçada e 

fundamentada sobre a Rocha, e para isto a 

palavra tem que fazer diferença em sua vida, 

você tem que ouvir e colocar em prática. 

• FÉ: uma palavra tão pequena e de tão grande 

função. “Sem fé é impossível agradar a 

Deus”; esta pequena palavrinha que 

colocada em prática tem poder de remover 

até montanhas, não há situação que você não 

mude pela oração da fé, pois o próprio 

Senhor nos disse: “TUDO quanto pedirdes 

em oração, crendo, recebereis!” 

Para isto sua fé precisa estar firmada na pessoa 

certa: “DEUS”. Você precisa entender que 

existem alguns ingredientes para acrescentar à sua 

fé para que ela funcione, e por meio dela você 

possa ter: “A certeza das coisas que se esperam, e 

a prova das coisas que se não vêem!” Hb. 11:1 

 

Ap. Claayton Nantes 
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FUNDAMENTOS DE FÉ 
 
Vamos estudar a fé bíblica, existe também a fé humana 
– a fé natural, que é a fé que você acredita no natural – 
por exemplo quando você compra um pacote de um 
quilo de açúcar você crê que dentro do pacote tem um 
quilo, mesmo sem precisar ficar conferindo à cada 
pacote de açúcar que você comprar – ninguém vai ficar 
pesando ou medido a quantidade de cada conteúdo de 
cada produto que compra – há uma fé natural nisto. 
  
Aprender a viver pela fé, não é somente confessar a 
Palavra; A Palavra nos diz: “O justo viverá pela fé”. 
Eu tenho que viver a Palavra para que a Palavra viva em 
mim. 
Deixar a Palavra de Deus ser viva em nós; porque ela 
tem poder para penetrar até a divisão da alma e espírito; 
juntas e medula; pensamentos e intenções do coração. 
Deixe a Palavra fazer a diferença na tua vida; dê ouvidos 
à Palavra de Deus; porque aquele que ouve e pratica é 
semelhante ao homem que edificou sua casa na Rocha! 
 
A fé humana leva você a se esforçar e pelo natural você 
alcança porque é persistente; agora a fé bíblica sempre 
é vencedora. 
A fé humana só trabalha com probabilidades, sintomas e 
circunstâncias; 
A fé bíblica não depende das circunstâncias, sintomas 
ou probabilidades mas da Palavra de Deus – “Porque 
andamos por fé e não por vista”; não por aquilo que 
vemos. 
A Palavra de Deus é a chave, a base para a nossa vida 
espiritual; 
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A  FÉ  É  UMA  FORMA  DE  VIDA 
 
1. A Fé é o único modo de viver para o cristão 

Porque estudamos a fé? 
I. Ef. 2:8 

 
II. Rm. 5:1-2  

a) Somos livres de culpa, inferioridade, ou 
condenação pela fé. 

III. II Co. 5:7 
 

IV. Hb. 11:6  
 

2. O Reino de Deus opera pela fé;  
a)  somos curados pela fé 
b)  somos prósperos pela fé 

I. Hb. 10:38 
   

II. Rm. 14:23    
a)  se no que você faz existe dúvida, não é 

uma vida de fé e não está agradando a 
Deus. Na dúvida é melhor não fazer, 
assim como nas leis de transito: “Na 
dúvida não ultrapasse. Não faça nada 
por dúvida”. 

 
b)  se você não estiver convencido de que 

uma ação é produto de fé, poderá estar 
pecando contra sua própria consciência 

 
III. Hb. 11   

a)  tudo o que nós fazemos requer fé. 
b)  se não entendermos a fé, não vamos 

entender a Deus. 
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3. A vida de fé é um mandamento, não uma 

sugestão ou opção, é uma ordem. Por isso temos 
que tirar a fé da mente e colocarmos no coração. 

 
I. Hc. 2:4  
 
II. Rm. 1:17   
 
III. Gl. 3:11  
 
IV. Hb. 10:38-39 

a. o justo viverá pela fé. 
 
b. se não crermos, o resultado será  

perdição. 
 
c. perdição não no sentido de ir para o 

inferno quando morrer, mas de receber 
o salário da incredulidade desta vida. 

 
d. perdição significa a ruína, a perda, ou a 

destruição. 
 
e. Deus não está sugerindo que vivamos 

pela fé. 
 
f. Deus manda os Seus justos, os Seus 

filhos, que vivam pela fé. 
 
g. qualquer coisa que não seja uma vida 

de fé, o resultado é pecado. 
 

h. Hb. 12:2 – o autor da fé. 
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O QUE É FÉ 
 
1. O que é Fé ? 

I. Definição de Fé de acordo com a Bíblia 
 

a. Hb. 11:1  “Ora, a fé é a certeza de cousas que 
se esperam, a convicção de fatos que se não 
vêem.”  (Atualizada) 

 
b. “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que 

se esperam, e a prova das coisas que se não 
vêem.”  (Corrigida) 

 
c. “A fé é a certeza de se possuírem as coisas 

que se esperam  e a garantia das coisas que se 
não vêem.”  (Português moderno) 

 
d. “A fé é a certeza de que vamos receber as 

coisas que esperamos e a certeza de que 
existem as coisas que não vemos.”  
(Linguagem de hoje) 

 
e. “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que 

se esperam, e a prova das coisas que não se 
vêem.”  (Versão Revisada de acordo com os 
melhores textos em Hebraico e Grego) 

 
f. “O que é Fé ?  É a convicção segura de que 

alguma coisa que nós queremos vai acontecer. 
É a certeza de que o que nós esperamos está 
nos aguardando, ainda que o não possamos 
ver adiante de nós.”  (O mais importante é o 
amor!) 
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II. a fé dá essência, substância à esperança  

(Hupostasis) 
III. a fé é a evidência, prova, segurança, confiança, o 

firme fundamento das coisas que não se vêem  
(Elegchos) 

IV. prova: confirma a existência de algo que você não 
tem atualmente. A evidência de algo que espera 
até se manifestar. A evidência é tangível, real. 
Mas somente no mundo espiritual. 

V. o fundamento da fé não é baseado nos cinco 
sentidos: o tato, o olfato, a visão, a audição, a 
gustação. 

VI. somos condicionados a viver no mundo natural 
pelos sentimentos, mas não podemos viver assim 
no Reino de Deus. 

VII. se você pode ver algo com os seus olhos não 
precisa de ter Fé 

VIII. a fé não é cega, pode ser vista no mundo 
espiritual. 

 
Todos nós precisamos estar plantados na Igreja do 
Senhor; todos nós precisamos de uma cobertura 
espiritual, pois a Palavra de Deus nos diz que somente 
os plantados na Casa do Nosso Deus é que florescerão 
nos átrios do Senhor; por isso Deus está levantando uma 
Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. 
 

II. Fé, no grego, é “PISTIS”; no latim “fidis” 
a. esta palavra significa “firme convicção”. 

 
b. também significa “convicção baseada no que 

se ouve”. (é a convicção segura de que o que 
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nós queremos vai acontecer, embora não 
estejamos vendo nada mas cremos. 

 
c. Em latim traz a idéia de alta fidelidade, 

confiança e segurança 
 

Só no novo testamento aparece a palavra fé 205 vezes; 
 

No grego ainda vamos estudar as seguintes 
palavras: 

• HUPOSTASIS – substância firme; fundamento = certeza. 

• ELEGCHOS – evidência; 

• PISTIS – fé 

• HUPOMONE – paciência; perseverança. 
 
A fé dá essência, substância à esperança. 
 
A Palavra de Deus ainda nos afirma: “O qual, sendo o 
resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua 
pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do 
seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos 
nossos pecados, assentou-se à destra da Majestade nas 
alturas”; Hb. 1:3  
 
“...a expressa imagem – hupostasis; a substância”. 
 
O Filho Jesus, é o resplendor da glória do Pai, e a 
expressa imagem; a substância da sua pessoa. 

 
III. A fé é uma força espiritual que funciona com 

poder no mundo espiritual, e no mundo físico. 
 

a. Jo. 4:24 – nos mostra que Deus é Espírito 
b. I Ts. 5:23 nós também somos espírito.   
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A fé funciona, mas você tem que crer; a razão porque 
pessoas vivem derrotadas é que aceitam as mentiras de 
satanás e não à Palavra de Deus. 
 

c. A Fé  está no coração (a força do coração 
do homem de Deus) 

i. Mc. 11:23-24    
 

ii. Fé é sempre para o tempo presente, 
para agora 
 

a. se não é agora, não é Fé 
b. a Fé crê que recebe no 

momento em que a oração é 
feita 

c. para que haja manifestação 
física, a Fé tem que ser 
liberada antes 

d. o olho da Fé sempre vê as 
coisas que não são visíveis 

 
iii. Rm. 10:10 – é com o coração que se 

crê! 
a. crer  =  ter confiança, ceder, 

entregar-se, persuadir 
 

iv. II Co. 4:18   
 

a. a Fé não é cega 
b. a Fé é baseada no 

conhecimento e entendimento 
do que é eterno: a Palavra de 
Deus 
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v. II Co. 5:7    
 

a. o andar por Fé é um andar 
verdadeiro usando sentidos 
espirituais do homem interior 
nascido de novo 

b. o crente não baseia suas 
ações nas circunstâncias 

c. o crente não baseia suas 
ações na percepção de 
qualquer órgão dos cinco 
sentidos 

d. suas ações são baseadas no 
“Assim diz o Senhor” 

 
vi. Argumentar com a mente dizendo: 

“Eu sei que a Palavra diz, mas ela 
não funciona para mim” isto é uma 
mentira de satanás. 

 
d. Dois tipos de Fé em contraste 

i. Jo. 20:24-29 – A fé natural; a fé de 
Tomé 

a. esta fé é baseada no que os 
cinco sentidos físicos podem 
receber “porque me viste, 
creste ?” 

b. esta fé satisfaz o homem 
natural que vive na esfera da 
razão natural. 

Agora imagine o susto de Tomé, em contraste com a fé 
de Abraão. Não podemos deixar a fé se enfraquecer 
pelos sintomas ou circunstâncias. 
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Muitos só aceitam o poder de Deus quando podem ver – 
a Palavra nos diz Bem Aventurados os que não viram e 
creram! 
 
A nossa fé não pode estar firmada nos sintomas que 
sentimos e nem naquilo que vemos – mas sim na 
Palavra de Deus. 
A Palavra do médico não vai aumentar a sua fé; 
A Palavra do advogado, do juiz; da família; dos 
noticiários; não vão aumentar a sua fé – mas dar ouvidos 
à Palavra de Deus isto vai aumentar a sua fé. 
 

ii. Rm. 4:16-21 – A fé sobrenatural; a 
Fé de Abrão  -  Gn. 17-18 

a. chamando de Abraão estaria 
chamando e declarando “Pai 
das nações” 

b. esta Fé crê na Palavra de 
Deus, não importando as 
circunstâncias, na esfera dos 
cinco sentidos 

c. esta Fé fala com a boca, e 
chama as coisas que ainda 
não apareceram na esfera 
física como se elas já 
existissem 

d. esta Fé convence e persuade 
que as promessas de Deus 
são verdadeiras 

e. esta Fé não duvida quando 
Deus fala 

f. é o único tipo de Fé que 
sempre recebe os resultados 
desejados 
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Deus nunca vai nos deixar, é o povo que se afasta d’Ele, 
portanto Ele manda que vivamos pela fé; não é uma 
opção pois a palavra está no imperativo – “O justo 
VIVERÁ pela Fé”. 
 

FÉ, CRENÇA E ESPERANÇA 
 

IV. Fé, crença e esperança 
a. A fé é um substantivo em grego PISTIS e 

significa convicção baseada no ouvir. 
i. Hb. 11:1  -  a  Fé sempre é agora. 

Ora a fé é a firme convicção 
baseada no que se ouve “da Palavra 
de Deus”. 

 
ii. Mc. 11:22-24 – fé é crer ou acreditar 

que já recebeu antes da 
manifestação física. Ou vivemos da 
fé e vencemos ou vivemos o natural 
e sofremos. A fé em Deus sempre 
produz resultados. 

 
iii. I Jo. 5:15 – A fé diz que recebemos 

as petições agora. 
 

iv. Não há tempo para Deus 
a. II Pd. 3:8 – O tempo de Deus 

é diferente do nosso tempo. 
b. Hb. 13:8 – Jesus é sempre o 

mesmo. 
 
A fé é a substância das coisas que se esperam. Fé não é 
uma coisa sem sentido – ela tem uma substancia. (e 
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essa substância é a Palavra de Deus). Fé não é 
esperança (esperança não dá substância), mas a fé que 
dará substância à esperança, trazendo a resposta das 
suas orações; 
A esperança diz: “terei a resposta do meu pedido algum 
dia...” 
A fé diz: eu já tenho a resposta – e a resposta é a 
Palavra de Deus na minha vida, nesta situação. 
 

b. Crença é o verbo PISTEUO no grego, 
significando: tendo confiança; já mostra 
ação – “tendo”; acreditar em algo que você 
ou. Crença é a fé em ação. 

i. Mc. 11:23 – Crer significa ação. 
a. a Fé é um substantivo. 
b. crer é um verbo gerando ação. 

A fé tem que vir 
acompanhada de ação. Pedro 
recebe a Palavra e age em fé. 

c. se o que você crê não for 
seguido por ação, não há Fé, 
e isso não produzirá nada. 
Quando somos salvos temos 
que mostrar obras de 
salvação; a fé age – pois a fé 
sem obras é morta. 

 
c. Esperança no grego: Elpis; significa positiva 

e segura expectativa. Segura expectação 
positiva; estar seguro que a resposta vai 
chegar. 

 
i. A esperança relaciona-se com  o não 

visto e sempre refere-se ao futuro. 
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ii. A esperança estabelece a meta para 

a Fé 
 

a. a esperança abre a porta para 
que a Fé possa ter uma 
substância. Vai estabelecer 
metas para a sua fé. 

 
b. a esperança não tem 

substância, mas a Fé tem que 
ter esperança para produzir 
efeito. 

 
c. a esperança fala: “Eu creio 

que vou receber a cura”, mas 
desta forma é sempre no 
futuro e não receberá nada. 

 
d. a Fé diz: “Creio que recebo a 

cura agora”, isto é o presente 
e verá a manifestação do que 
ela cria 

 
iii. Rm. 15:4 - Esperança vem das 

Escrituras. 
 

a. Tt. 2:13 – a bendita esperança 
 

b. Cl. 1:27 – Cristo em nós, a 
esperança da glória. 

 
c. Rm. 8:18-25 – a esperança 

que se vê não é esperança.  
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d. I Ts. 4:13-18 – Jesus voltará. 
A esperança é como uma planta, 
um projeto de uma construção. 
e. Rm. 4:18 – há dois tipos de 

esperança. 
a. esperança produzida 

pelo mundo. 
b. esperança produzida 

pelas Escrituras. 
Crer é o trilho que leva a locomotiva da esperança para a 
fé. 
Sentimentos não tem nada haver com fé. 
Ah... eu não estou sentindo; Pra receber o milagre não 
precisa sentir; precisa ter fé. 
Exemplos: Verificar se coloca: 
Is. 55:11 
Jo. 15:7 
I Rs 13 – permanecer na primeira palavra. 
Mt. 7:24-29. 
Lc. 5 – A pesca maravilhosa. 
Mc. 11:12-26 
Mt. 21:18-22. 

 
DE ONDE E COMO VEM A FÉ 

 
V. De onde e como vem a Fé 

a. Onde se origina a Fé. 
i. Hb. 11:3; Gn. 1. 

 
a. Deus é Deus de Fé. Em 

Gênesis podemos ver que Ele 
criou tudo pelo que creu no 
coração que as coisas que 
Ele falasse manifestar-se-iam. 
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b. Deus usa a substância para 
criar coisas físicas; Fé. 

c. Deus usa a Fé para fazer 
tudo; Ele vive pela Fé. 

d. o primeiro ato de Deus na 
Bíblia é um ato de Fé; Deus 
libera a Sua Fé a favor da 
criação. 

Deus não pegou algo material, visível para criar todas as 
coisas, mas Ele usou a Palavra. Ele tinha um projeto, Ele 
tinha a “planta” para isto e Ele usa a Palavra para 
realizar. 

ii. A fé vem do íntimo da natureza de 
Deus, Deus tem Fé. 

 
iii. A Fé individual do crente é um sinal 

do seu relacionamento pessoal com 
Deus. 

a. este relacionamento é santo 
b. ninguém pode violar este 

relacionamento; sua Fé 
 

b. Como vem a Fé: 
i. Ef. 2:8  -   A fé é um dom de Deus 

dado para todos os seres humanos, 
infelizmente alguns tem colocado no 
foco errado, pois o ser humano 
sempre vai eleger algo para crer, 
nem que for em si mesmo!  

 
ii. Rm. 10:17 – A fé vem pelo ouvir 

Deus falar. A fé vem ao ouvir a 
Rhema de Deus. A única maneira de 
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ter e aumentar a nossa fé é ouvindo 
a Palavra dEle. 

a. Deus não aumentará nossa 
Fé sem um desenvolvimento 
de intimidade com Ele; 
intimidade baseada numa 
revelação dEle na Palavra; 
Ele não abençoa preguiça e 
ignorância 

b. esta é a única maneira pela 
qual a Fé vem, não pelo pedir, 
orar, ou mendigar a Deus por 
mais Fé. 

c. se a Palavra de Deus for 
realmente ouvida, a  Fé 
sempre vai ser produzida. 

d. a Fé é: ouvir Deus falar e 
fazer exatamente o que Ele 
fala; nada mais, nada menos. 

e. ouvir no grego = AKOE; 
receber uma mensagem, 
comunicação ou recado; 
receber Deus e Sua Palavra. 

f. a Fé começa onde a Palavra 
de Deus é:  

a. pregada 
b. ouvida 
c. entendida 
d. recebida (convencido 

mas ainda não 
convertido) 

e. obedecida (agora 
convertido e 
produzindo fruto) 
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g. Mt. 13:19 - a fé é o produto do 

conhecimento e do 
entendimento da Palavra de 
Deus (escrita e falada); não 
devemos receber algo sem 
antes entender. 

 
h. II Co. 3:6 – o Espírito dá vida 

à Palavra. 
 
A fé pode se desenvolver – é como um músculo do 
corpo humano; todo o ser humano tem músculos; mas 
uns desenvolvem mais, e outros não desenvolvem (isto 
não significa que não tenham músculos); mas ele só é 
desenvolvido quando colocado em prática; quando 
colocado em uso; assim é a fé, ela pode ser exercitada e 
também cresce; à medida que eu recebo mais a Palavra 
de Deus e exercito mais vou desenvolvendo até chegar a 
um grau de “santíssima fé”. 
II Pd. 1:5-8 
II Ts. 1:3 – a fé que cresce. 
Mt. 17:20. 
Jd. 20. “santíssima fé – percebemos que são níveis 
diferentes de fé. (mas não adianta orar: Senhor me dá 
mais fé, ou Senhor aumenta a minha fé – esta oração 
Ele não responde; porque Ele já ensinou que a única 
forma de aumentar a fé é dando ouvidos à Palavra de 
Deus; então ouça e coloque-a em prática para que a fé 
possa aumentar em sua vida). 
 

VI. Quem tem a Fé ? 
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a. Rm. 12:3 - Todos que são nascidos de 
novo recebem a medida da Fé. 
 

i. A Fé é o dom de Deus dado a todo 
homem no momento em que é 
nascido de novo. (II Ts. 3:2 – o 
ímpio não tem Fé). Uma fé dada aos 
santos. 
 

a. isto é “a” medida de Fé e não 
“uma” medida. 

b. “a” medida significa que todos 
os crentes tem a mesma  
medida de Fé. 

c. Ef. 2:8-9 – a fé que nós 
recebemos na salvação é um 
dom que todos recebem de 
Deus 

 
ii. A palavra “medida” é descritiva - no 

grego METRON 
a. é exatamente uma 

quantidade. 
b. a Fé que temos pode ser 

aumentada. 
Mesma medida, medida exata, exatamente uma 
quantidade certa. Ninguém recebe mais fé do que o 
outro, mas algumas pessoas podem desenvolver a fé 
mais do que os outros; todos recebem a mesma 
quantidade, mas alguns exercitam mais, colocam mais a 
palavra em prática e por isso liberam mais fé e ela 
cresce, aumenta mais do que outros que não colocaram 
a Palavra em prática. 
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A Palavra é a semente, e a semente quando cai no solo 
ela começa a germinar ate brotar, crescer até dar frutos; 
assim é a Palavra de Deus, quando cai no nosso 
coração é apenas uma semente; e vai crescendo, 
germinando, até começar a dar flores e frutos. 

 
iii. Rm. 10:17   

 
a. a Fé é aumentada pelo ouvir e 

receber em seu espírito a 
Palavra de Deus falada 

b. pela falta de ouvir a Palavra 
de Deus, a Fé pode diminuir 

Se a fé que você tem pode ser aumentada pela Palavra 
de Deus que damos ouvidos, então quando você falta a 
um culto você perde a oportunidade de aumentar a sua 
fé. Porque se, a se a fé vem ao ouvir da Palavra de 
Deus, então não perca a oportunidade de ouvir sempre 
que a Palavra de Deus for ministrada. 

LOGOS/ RHEMA/ GRAFOS 
Tudo o que falamos pela nossa boca, está feito no 
mundo espiritual. Se confessarmos a Palavra, o que 
temos direito - receberemos. 
Quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, 
Abraão ainda não era pai das nações, não tinha filhos, 
mas todos começaram a declarar o que ele era, quando 
o chamavam : Pai das  Nações (Abraão) venha fazer 
isto, Pai das Nações (Abraão) venha fazer ... etc. 
 
KARATIZO - aperfeiçoar, restaurar. 
Pela fé entendemos que as vidas foram restauradas pela 
PALAVRA - RHEMA de Deus (volta a ser como Deus 
planejou). 
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Deus quer nos levar de volta como Ele planejou no 
início; para andarmos, conversarmos e vivermos com 
Ele. 
 
Rm. 12:3 a mesma medida - TODOS NÓS temos a 
mesma medida. 
Como mensageiro de Deus, faço a cada um de vocês 
uma advertência dEle: sejam honestos na avaliação de 
si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade 
de fé que Deus lhe deu.  
Pelo encargo que Deus na sua bondade me deu, digo a 
cada um que está entre vocês: Não pense de si mesmo 
mais do que deve pensar. Ao contrário, pense de 
maneira modesta, de acordo com a medida de fé que 
Deus repartiu a cada um. 
 
METRON- MEDIDA - exatamente uma quantidade certa. 
 
Rm. 10:17 Se você não ouvir a palavra você nunca vai 
crescer na fé. 
Logo  a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. 
Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela 
palavra de Cristo. 
Assim é que a fé vem pelo ouvir esta Boa Nova - a Boa 
Nova a respeito de Cristo. 
E assim, a fé vem ao se ouvir a mensagem; e essa 
mensagem é proclamada por ordem de Cristo. 
 
Jd. 1:20 “Santíssima fé”, estudando vemos que a fé tem 
diferentes graus. 
Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa 
santíssima fé, orando no Espírito Santo, 
Mas vocês, queridos amigos, deve edificar as suas vidas 
cada vez mais firmemente sobre o alicerce da nossa 
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santa fé, e aprender a orar no poder  e na força do 
Espírito Santo. 
Porém vocês, queridos amigos, fortaleçam, uns aos 
outros na santíssima fé que têm e orem com a ajuda do 
Espírito Santo. 
 
1o. MEDIDA DA FÉ 
 
2O. SANTÍSSIMA  FÉ. 
 
A Espada da armadura de Deus é RHEMA. 
Hb. 4:12 A Rhema de Deus é viva e eficaz. 
Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva: é mais 
cortante do que o punhal mais afiado, e corta rápido e 
profundo em nossos pensamentos e desejos mais 
íntimos em todos os seus detalhes, mostrando-nos como 
somos na realidade. 
A mensagem de Deus é viva, poderosa, e mais afiada do 
que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até ao 
ponto de separar a alma do espírito e de dividir juntas e 
medulas, e julga os pensamentos e as intenções do 
coração.  
 
O cinto da armadura representa a Bíblia - GRAFOS; para 
que nos LOGOS que o Espírito Santo pega este 
LOGOS, e nos transforma em um RHEMA, do cinto que 
vem a RHEMA, se eu não colocar o cinto, a RHEMA não 
virá ! Você só vai sacar a espada do cinto; a RHEMA, se 
ela estiver no cinto. 
A palavra é: . viva 
  . eficaz 
  . apta para discernir pensamentos da alma 
  . imutável 
  . incorruptível 
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  . regeneradora 
  . produtível. 
 

Devemos fazer esta confissão diariamente: 
 

A HABILIDADE DE DEUS É A MINHA HABILIDADE, O 
QUE DEUS DISSE QUE EU POSSO FAZER É  O QUE 
EU POSSO FAZER. A FORÇA DE DEUS É A MINHA 
FORÇA, A SAÚDE DE DEUS É A MINHA SAÚDE, O 
SUCESSO DE DEUS É  O MEU SUCESSO, EU JÁ 
VENCÍ, JÁ CONQUISTEI, EU SOU BEM SUCEDIDO, 
PORQUE O MAIOR VIVE EM MIM COM TODA A SUA 
HABILIDADE. SE ELE HABITA EM MIM, NÃO HÁ NADA 
QUE EU NÃO POSSA FAZER. POSSO TODAS AS 
COISAS NAQUELE QUE ME FORTALECE EM O NOME 
DE JESUS, AMÉM. 

 
VII. Logos e Rhema 

 
a. LOGOS é toda a vontade revelada por 

Deus 
i. Mc. 7:13   

a. LOGOS é a Palavra Integral 
de Deus, não simplesmente 
palavras escritas num livro, 
mas os próprios pensamentos 
de Deus  -  a revelação de 
Deus em Jesus 

 
ii. Jo. 1:1-2, 14   -   LOGOS é um título 

dado a Jesus 
a. LOGOS é a personalidade 

distinta dEle 
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b. LOGOS é a revelação dEle 
com a Trindade 

c. LOGOS é a Divindade e o 
poder criador dEle 

d. Jesus é a revelação completa 
do LOGOS na carne 

e. LOGOS é algo vivo; Jesus 
 

iii. Lc. 1:31-38 – O LOGOS foi plantado 
em Maria como uma semente e 
cresceu até a maturidade 

 
iv. I Pd. 1:23 – O LOGOS também é 

plantado em nós durante o novo 
nascimento e cresce até a 
maturidade 

v. Mc. 4:14   
 

b. RHEMA significa a Palavra de Deus falada 
i. Jo. 3:34   

a. todas as palavras de Jesus 
eram RHEMA 

 
ii. Lc. 1:37 – Significa que nenhuma 

palavra proferida por Deus é vazia, 
mas cheia de poder 

 
iii. Hb. 11:3 – O poder inerente das 

palavras faladas de Deus criam 
todas as coisas físicas 

 
iv. Is. 55:10-11 – Dentro da Palavra 

falada está o poder para produzir a 
mesma 
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v. Ef. 6:17 – Não é a referência para a 

revelação inteira de Deus. Mas as 
palavras específicas que o Espírito 
Santo leva para nossa lembrança na 
hora da necessidade. O pré-requisito 
para isto é ter a Palavra LOGOS 
dentro de nós sendo continuamente 
armazenada 

 
vi. Rm. 10:17 – A fé  vem pelo ouvir a 

Palavra (RHEMA) falada 
Tudo o que falamos tem efeito no mundo espiritual; se 
confessamos a Palavra vamos dar matéria prima para 
Deus operar, mas se confessamos maldições estamos 
dando legalidade para as hostes espirituais da maldade 
agir mediante aquilo que falamos. 

 
c. A distinção entre o LOGOS e o RHEMA 

 
i. O LOGOS é geral; é algo vivo de 

Deus; a vontade de Deus. 
 

a. Jesus é o Curador – significa 
que Ele veio curar a todos; 
Jesus é Salvador – significa 
que Ele veio para salvar a 
todos – mas somente aquele 
que o confessa com a boca e 
crer no coração que Deus o 
ressuscitou dos mortos; e Ele 
é o seu Senhor será Salvo. 

b. I Pd. 2:24 - pelas suas feridas 
fostes sarados 
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ii. A RHEMA é específico e pessoal e 

intransferível; Pedro recebeu uma 
Palavra Rhema de Jesus e por isso 
andou por cima das água – “Pedro 
vem!!!”. 
 

a. Jo. 16:13-14 – a revelação da 
pessoa Jesus 

b. Ef. 6:17 – é a palavra que sai 
da nossa boca como o 
resultado de nosso 
relacionamento com o 
LOGOS Vivo: Jesus (a 
revelação da Palavra é a 
conseqüência de um 
relacionamento com Deus) 

c. RHEMA é uma arma ofensiva, 
a espada do espírito humano 
regenerado, não nossas 
Bíblias. Mas chamando a 
existência as coisas que não 
são como se fossem. 

 
iii. O Espírito Santo toma o LOGOS e o 

transforma em um relacionamento 
vivo, pessoal com o Cristo, e de 
nossa boca saem palavras RHEMA 

 
iv. Mt. 4:4 - RHEMA sai nas palavras 

proferidas por Jesus por causa do 
seu relacionamento com o Pai 

 
COMO FUNCIONA A FÉ 
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VIII. Como funciona a Fé 

 
a. A Fé verdadeira da Bíblia requer ação 

 
i. Tg. 1:22-25 - A fé é um fato mas 

também é um ato. 
 

a. a falta de ação é igual a 
enganar a si mesmo 

b. quanto mais observamos a 
Palavra, mais temos a 
habilidade de fazer o que Ela 
diz 

 
ii. Tg. 2:14-19 – Você não tem que agir 

para impressionar ou mostrar aos 
outros que você tem Fé, porque 
quando a Fé é real, naturalmente 
produzirá frutos. 

 
iii. Tg. 2:20-26   

a. a  Fé sem obras é morta 
b. nossas ações têm que 

corresponder à Palavra de 
Deus se quisermos receber a 
promessa 

c. ações que correspondem à Fé 
trazem maturidade 

d. uma pessoa é justificada por 
ser reta, de acordo com as 
ações correspondentes 

e. se as ações não seguem as 
palavras, fazer apenas uma 
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confissão de Fé, não produz 
resultado algum 

f. muitos são enganados, 
culpando a Deus ou o diabo, 
mas às vezes o problema é 
falta no agir 

g. IMPORTANTE: não agir para 
produzir a Fé mas agir por 
que já tem a Fé. Exemplo: Eu 
não jogo fora o remédio para 
manifestar minha Fé, mas 
jogo fora o remédio porque já 
tenho Fé em Jesus o meu 
Médico 

 
b. Rm. 3:27 - A lei da Fé. 

Jactância – significa: vaidade, ostentação, gabo, 
orgulho, arrogância; altivez. 
 

i. A Fé tem uma boca 
ii. II Co. 4:13   
iii. Rm. 10:9-10 – O que você crê, sairá 

da sua boca 
iv. Mc. 11:22-24 – Quem crê, falará 

 
c. Passos para receber de Deus a resposta 

desejada 
 

i. I Jo. 5:14-15 - Encontre a promessa 
nas Escrituras. 

 
ii. Jo. 16:13-14 – Deixe o Espírito 

Santo transformar as Escrituras para 
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um relacionamento pessoal com 
Jesus. 

 
iii. Mc. 11:22-24 – Fale ao monte 

 
iv. Rm. 4:19 – Não dar atenção para as 

circunstâncias que não estejam de 
acordo com o resultado desejado. 

 
v. Rm. 4:20 – Louve a Deus pela 

resposta, pela Fé 
 

d. Exemplos de Fé com ações 
correspondentes 
 

i. Mt. 7:24-27 
 

a. este homem não apenas ouviu 
a palavra, mas agiu 

 
b. a casa, ou a vida, deste 

homem foi construída numa 
rocha e não podia cair 

 
c. a mesma tempestade atacou 

os dois homens e ambos 
ouviram a palavra, mas a 
casa daquele que não agiu foi 
destruída 

 
d. muitos falam sobre a Palavra, 

mas quando as tempestades 
chegam, somente aqueles 
que tem um relacionamento 
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verdadeiro com a Palavra 
Viva, Jesus, terão sucesso 

 
e. não são as tempestades da 

vida que nos destroem 
 

f. alguns saem da tempestade 
em vitória, outros em derrota 

 
g. se você não agir com sua Fé, 

você vai continuar a falhar em 
sua vida 

 
ii. Lc. 5:17-25   

 
a. Jesus viu a Fé pelas ações 

 
b. os quatro homens não 

aceitariam a derrota porque a 
Fé que age sempre vence  

 
c. Jesus mandou o homem se 

levantar e andar quando ele 
não podia. O homem agiu de 
acordo com as palavras que 
entraram no seu coração 

 
iii. Lc. 17:11-19 – A cura de dez 

leprosos 
 

iv. Jo. 9:1-7 - A obediência às palavras 
de Jesus produziu um milagre. 
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v. II Rs. 5:1-14 – A obediência simples 
do comandante produziu a cura 

 
vi. O processo da Fé 

a. ouvir  -  somente a Palavra de 
Deus 

b. pensar  -  somente na Palavra 
de Deus 

c. crer  -  somente na Palavra de 
Deus 

d. falar  -  somente a Palavra de 
Deus 

e. agir  -  somente na Palavra de 
Deus 

 
vii. Deus quer que você tenha as 

promessas, mas se não agir de 
acordo com a Palavra, não haverá 
Fé, e você não estará agradando a 
Ele, e Ele galardoa SOMENTE as 
ações de Fé 

 
A FÉ VERSUS SENTIMENTOS 

 
IX. A Fé versus sentimentos 

 
a. A Fé não deve ser baseada em 

sentimentos 
 

i. A Fé é uma força espiritual 
 

ii. I Co. 2:14 
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iii. O homem natural não nascido de 
novo, ou o crente andando pelos 
cinco sentidos não pode entender as 
coisas do Espírito 

 
iv. Jo. 20:24-29  

 
a. a Fé de Tomé era baseada 

nos seus sentimentos, ou 
conhecimento natural 

 
b. ele tinha que ver o sinal dos 

cravos e colocar a mão no 
Seu lado para crer 

b. A Fé tem que ser baseada na Palavra de 
Deus 

i. Devemos falar: “Se Deus diz é a 
verdade e vai funcionar na minha 
vida” 

ii. Crer em Deus é crer na Palavra dEle 
iii. II Co. 5:7  - A vida cristã é uma vida 

de Fé e não uma vida de 
sentimentos. 

iv. II Co. 4:18    
a. é uma vida de ver coisas, no 

reino espiritual há coisas que 
só podem ser vistas com os 
olhos da Fé. 

b. as coisas no mundo físico são 
temporais. 

 
v. Quando alguns se sentem bem, 

acham que Deus ouviu as orações 
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a. ter a resposta da oração não 
significa que temos que nos 
sentir bem depois de orarmos 

b. temos a resposta porque 
baseamos a resposta na 
Palavra de Deus. 

 
vi. A Palavra produzirá sentimentos se 

permanecermos firmes na Palavra 
a. Rm. 5:1-5 – quando 

permanecemos na Palavra, 
Suas promessas se cumprem, 
criando, assim, sentimentos. 
At.  16:31-34. 

c. Smith Wigglesworth disse: “Eu não posso 
entender o Senhor Jesus Cristo pelos meus 
sentimentos. Posso entender Deus, o Pai e 
Jesus Cristo pelo que a Palavra diz sobre 
Eles. Deus é tudo o que a Palavra diz que 
Ele é. Temos que conhecê-Lo 
pessoalmente através da Palavra.” 

X. Níveis de Fé 
a. Diferentes exemplos de Fé sobrenatural na 

Bíblia (Existem duas categorias de fé, a fé 
natural e a Fé sobrenatural. Aqui nós 
falamos somente acerca da Fé 
sobrenatural) 

i. Mc. 4:40 – Jesus diz que eles não 
tinham Fé 

 
ii. Mt. 14:31 – Jesus diz que esta Fé 

era pequena 
a. Pedro andou, afogou-se, e 

depois regressou ao barco 
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b. esta Fé pequena abre a porta 
para que a dúvida possa 
entrar 

 
iii. Mt. 8:10 – Este homem foi descrito 

por ter grande Fé. 
 

iv. At. 6:8 – Estes homens eram cheios 
de Fé 

 
v. Rm. 4:19-20    

a. tirando a palavra “não”,  
podemos ver a Fé  ser 
enfraquecida 

b. aqui há um caso de Fé forte 
 

vi. II Ts. 1:3 – Esta fé cresce 
sobremaneira 

 
PASSOS DE FÉ 

 
b. Combate  o bom combate da Fé 

i. I Tm. 6:12 – Somente pelo combate 
da Fé você vencerá 

ii. I Co. 15:57; II Co. 2:14 – Este 
combate é bom porque sabemos 
que quando entramos na batalha, 
sempre vencemos, porque a vitória 
já é nossa 

iii. Se há um combate, deve haver 
inimigos 

iv. Você não luta contra o pecado, nem 
diretamente contra o diabo, porque 
Jesus já os venceu 
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v. II Tm. 4:7 – Paulo sabia como lutar e 
vencer. 

vi. Se satanás pode separá-lo da 
Palavra (a fonte da sua Fé) ele pode 
te enfraquecê-lo e mantê-lo em 
derrota 

 
OS INIMIGOS DA FÉ. 

 
Os inimigos da Fé, ou seis passos para perder o 
combate da Fé 

vii. Sem entendimento da nova criação 
a. II Co. 5:17-21 – Deus não 

somente perdoou seus 
pecados, também fez de você 
uma nova criatura. O velho 
homem não existe mais, eu 
sou uma nova criatura – 
Redenção – Perdão Total. 

b. somente alguém perdoado, 
sem ter recebido um novo 
espírito morrerá e irá ao 
inferno 

c. Ef. 2:10 – a nova criatura é 
feita por Deus , e Ele faz tudo 
bem 

 
viii. A falta de entendimento da realidade 

do que Ele é em nós e do que  nós 
somos nEle 
 

a. Ef. 1:7 – a redenção já está 
consumada 
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b. I Co. 1:30 – isto é o que você 
é, e o que você tem em Jesus 

c. Gl. 4:1-7 – nosso 
relacionamento com o Pai é 
como filhos e não como 
servos 

d. há mais de 133 versos no 
Novo Testamento mostrando 
o que somos em Jesus. Estes 
versos transformarão sua vida 
se você meditar neles 

 
At. 17:28; Rm. 6:6; Rm. 8:1, 17, 37; I Co. 6:11; Gl. 3:13-
14; Gl. 3:28-29; Ef. 1:3; Ef. 3:18-20; Cl. 1:13-14; Cl. 2:9-
10; I Pd. 2:24, etc. 
 

3. Falta de entendimento do que se diz 
a respeito da justiça. Não entender a 
respeito da justiça de Deus em 
Cristo Jesus, mantém a pessoa em 
escravidão. 
a) I Co. 1:30; II Co. 5:21 -   

Jesus é a nossa justiça, não 
nossas obras boas. 

Justiça – é a habilidade de se colocar diante do trono de 
Deus, sem nenhuma culpa, inferioridade, agindo como 
se fossemos de-lá, e o pecado não existisse. Muitos 
ainda não foram curados porque não aceitaram o perdão 
de Deus, nós não temos que nos ver, mas ver Cristo em 
nós; confessar o pecado e abandoná-lo; “Aquele que 
confessa e deixa alcançará misericórdia”. O sangue de 
Jesus nos purifica de todo o pecado. 
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b) Deus não criou você para ser 
injusto 

c) justiça é a habilidade de se 
colocar diante do trono de 
Deus sem nenhuma culpa, 
condenação, ou inferioridade, 
agindo como se fôssemos de 
lá e o pecado não existisse 

d) nós permanecemos na 
presença dEle agora, não 
somente quando morrermos 

e) Jr. 31:34  
f) Rm. 3:21-26 – remissão de 

pecados para o pecador 
g) I Jo. 1:9 – há perdão de 

pecados para o crente 
 

4. A falta de uso apropriado do nome 
de Jesus. 
a) Jo. 16:23-24 – todo crente 

tem o direito de receber as 
bênçãos do céu, usando o 
nome de Jesus 

b) Mc. 16:15-17 - toda 
autoridade que Jesus tem 
está no seu nome 

c) At. 3:6, 16 – os primeiros 
discípulos conheciam o poder 
do nome de Jesus. Devemos 
entender que seu nome tem 
AUTORIDADE E PODER. 

 
5. Falta de agir de acordo com a 

Palavra de Deus. A minha vida tem 
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que estar alinhada com a palavra de 
Deus. 

 
a) Tg. 1:22; Tg. 2:20-24 
b) não tente crer ou lutar para ter 

a Fé, simplesmente aja. 
 
6. Falta de manter a confissão de Fé 

a) Hb. 4:14 – confissão significa 
falar as mesmas coisas que 
Deus diz 

b) Hb. 10:23 – sua fé nunca irá 
além de sua confissão 

c) nós nos tornamos aquilo que 
confessamos, bom ou mal; 
muitos são derrotados por 
suas confissões negativas 

d) sua fé é medida por quilo que 
você confessa 

 
DÚVIDA  -  O MAIOR INIMIGO DA FÉ 

 
I. Dúvida  -  o inimigo maior da Fé; é a maior 

ladra das melhores bênçãos de Deus. 
 
A. Definição de 3 palavras no grego para 

dúvida. 
 
1. APOREO, no grego significa estar 

sem um caminho; estar sem direção, 
perdido. 
 
a) Jo. 13:22 
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2. DISTAZO, no grego significa ficar 
em dois caminhos 
 
a) isto é dúvida baseada nas 

circunstâncias 
 
b) Mt. 14:31 

 
3. METEORIZO, no grego significa 

vacilar entre dois caminhos; coxear 
entre dois caminhos. 
 
a) Lc. 12:29 

 
B. Fé versus dúvida 

 
1. Fé vem pelo ouvir as palavras (a 

vontade) de Deus para sua vida 
 
2. Dúvida (medo) vem pelo ouvir as 

mentiras (circunstâncias, palavras) 
de satanás 

 
C. A dúvida rouba-lhe a fé 

1. Mt. 14:22-31    
a) Jesus andou por sobre as 

águas 
b) Pedro ouviu a palavra de 

Jesus e andou de acordo com 
a Sua palavra 

c) quando Pedro duvidou, parou 
de agir na palavra e começou 
a afundar 
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d) a dúvida roubou de Pedro o 
que Deus tinha de melhor 
para ele 

e) Pedro fez a decisão que 
permitiu que a dúvida 
entrasse 

 
2. A dúvida causa incredulidade 

a) Mt. 17:14-20  
 
b) Mc. 4:35-40 – temor e dúvida 

vem no mesmo pacote 
 
3. Tg. 1:5-8 

a) vacilar faz com que você caia 
 
b) se você vacilar não receberá 

nada 
 
c) Hb. 11:15 – olhar para trás 

demonstra uma alma dividida 
 

A FALTA DE AMOR E PERDÃO IMPEDE O 
RECEBIMENTO 
 

I. A falta de perdão impede o recebimento 
O que pode impedir que eu receba a bênção é a falta de 
perdão; porque existe uma dívida enquanto há falta de 
perdão; e perdoar significa quitar a dívida. 

A. Perdão 
1. APHIEMI, no grego  =  redimido da 

punição que lhe era devida; 
completa remoção da ofensa. 



                                                                       Fundamentos de fé 

INSTITUTO JÁFIA 41 

Perdão é um benefício para quem foi 
ofendido. 

 
2. APHESIS, no grego  =  exoneração 

e liberação. 
 
3. Perdão é o método pelo qual Deus 

opera, isto é a maneira na qual Ele 
vive. Perdão é DECISÃO e não 
sentimento; se eu for esperar “sentir” 
para perdoar eu nunca vou perdoar, 
mas eu decido perdoar e libero 
perdão. 
 
a) Ef. 1:7 – remissão dos 

pecados 
 
b) Cl. 1:14 – remissão dos 

pecados 
 
c) Rm. 5:8-10 – fomos  

reconciliados com Deus 
 

B. Jesus ensinou sobre perdão 
 
1. Lc. 7:37-50    

 
2. Mt. 6:14-15   

a) se você perdoar as faltas dos 
outros você será perdoado 
das suas 

 
b) o oposto também é verdade; 

se você não perdoar as faltas 
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dos outros, você não será 
perdoado das suas 

 
3. Lc. 6:37    
 
4. Lc. 17:3-4 – Se seu irmão pecar 

contra ti e se arrepender, perdoa-lhe 
 
5. Mt. 18:21-35 – O servo mau foi 

perdoado de milhões de reais mas 
ele não pode perdoar uns poucos 
reais 

 
6. Há somente dois momentos quando 

devemos perdoar 
 
a) quando nós cometemos um 

delito para com o outro 
 
b) quando o outro comete um 

delito para conosco 
 
7. Gl. 5:6    

 
C. Temos que operar em perdão 

 
1. Mt. 5:23-24   
 
2. Mc. 11:25-26 – Os versículos que 

ensinam sobre como viver pela fé 
funcionarão somente se você estiver 
vivendo em perdão continuamente. 

 
O alicerce da fé é a Palavra de Deus!!! 
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