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O DOM DA FÉ
“Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da FÉ, e isto não vem de vós, é dom de Deus”. (Ef 2:8 )
PENSAMENTO:
O cristão deve saber que para crer em Cristo tem que ter a FÉ de Cristo.
Essa FÉ nunca deixará o cristão, é dom de Deus e é irrevogável.
1. A FÉ é um dom de Deus e não do homem.
a) Toda dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. (Tiago 1:17)
“Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes.”
b) A FÉ fortalece o fruto do Espírito. (Gálatas 5:22)
“Entretanto, o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade,
fidelidade,”
c) A FÉ não fingida que há em nós. (2ª Timóteo 1:5)
“Da mesma forma, trago na lembrança a sua FÉ não fingida, que primeiro habitou em sua avó
Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti.”
2. Todos os cristãos possuem essa mesma FÉ, Dom.
a) Conforme a FÉ que é dos eleitos de Deus. (Tito 1:1)
“Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a FÉ que é dos eleitos de
Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade;”
b) Obtiveram FÉ igualmente preciosa. (2ª Pedro 1:1)
“Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de
nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma FÉ igualmente valiosa:”
c) Conforme a medida FÉ que Deus repartiu a cada um. (Romanos 12:3)
“Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não
considere a si mesmos além do que convém; mas, ao contrário, tenha uma autoimagem
equilibrada, de acordo com a medida da FÉ que Deus lhe proporcionou.”
d) Tendo, porém, o mesmo espírito da FÉ. (2ª Coríntios 4:13)
“Assim está escrito: “Cri, por isso declarei!” Com esse mesmo espírito de FÉ, nós igualmente
cremos e, por esse motivo, falamos.”
3. A FÉ (Dom) se dá uma só vez para sempre.
a) A FÉ que uma vez por todas foi entregue aos santos. (Judas 1:3)
“Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da
salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a
batalhar, dedicadamente, pela FÉ confiada aos santos de uma vez por todas.”
b) Os dons e a FÉ são irrevogáveis. (Romanos 11:29)
“Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis.”
4. Os cristãos tem a mesma FÉ de Cristo.
a) Os santos que guardam os mandamentos de Deus e a FÉ em Jesus. (Apocalipse 14:12)
“Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e
permanecem fiéis a Jesus.”
b) Vivo, na carne, a FÉ no Filho de Deus. (Gálatas 2:20)
“Fui crucificado juntamente com Cristo. E, desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela FÉ no
Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim.”
c) Justifica aos que têm FÉ em Jesus. (Romanos 3:26)
“mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que
deposita toda a sua FÉ em Jesus.”
d) Edificando-vos na vossa FÉ Santíssima. (Judas 1:20)
“Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima FÉ que tendes, orando no Espírito Santo.”
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5. Antes de Cristo havia graus de FÉ; ainda não havia chegado o Dom da FÉ.
a) O justo viverá pela FÉ. (Habacuque 2:4)
“Escreve, pois: Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante; suas vontades não visam o
bem; mas o justo viverá pela sua FÉ.”
b) Nunca vi tanta FÉ em Israel. (Mateus 8:10)
Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: “Com toda a certeza vos afirmo
que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande FÉ.”
c) Ó mulher, grande é tua FÉ. (Mateus 15:28)
“Então Jesus exclamou: “Ó mulher, grande é a tua FÉ! Seja feito a ti conforme queres”.
E naquele exato momento sua filha ficou sã.”
d) Jesus viu a FÉ que neles havia. (Marcos 2:5)
“Observando a FÉ que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: “Filho! Estão
perdoados de ti os pecados”.
e) Filha, a tua FÉ te curou.
“Ao que Jesus lhe afirmou: “Filha! A tua FÉ te curou; vai-te em perfeita paz”. (Lucas 8:48)
f) Homens de pouca FÉ. (Lucas 12:28)
“Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao
fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na FÉ!”
g) Senhor, Aumenta-nos a FÉ. (Lucas 17:5)
Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: “Aumenta a nossa FÉ!”
6. Depois de Cristo há os que são débeis na FÉ (Dom) ou firmes na FÉ (Dom).
a) Romanos 14:1
“Aceitai o que é fraco na FÉ, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos.”
b) Colossenses 1:23
“se de fato permaneceis na FÉ, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do
Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo,
do qual eu, Paulo, me tornei ministro.”
7. O Apóstolo Paulo definiu a FÉ como convicção e certeza. Ela é o nosso Fundamento, nosso
relacionamento pessoal com Deus, e o mais importante, ela é uma dádiva de Deus para nós.
a) A FÉ é a certeza. (Hebreus 11:1)
“Ora, a FÉ é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo
que não podemos ver.”
b) É Poder de Deus. (Romanos 1:16)
“Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que nele crê; primeiro do judeu, assim como do grego;”
c) Afeta cada área da nossa vida. (Romanos 1:17)
“visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é
pela FÉ, como está escrito: “O justo viverá pela FÉ”.
8. Esta FÉ manifesta nos eleitos o Poder de Deus. Ela não falha pois o Nosso Pai Eterno não falha.
Ela se manifesta dentro de nós e o resultado é sobrenatural.
a) Ela se manifesta e tem um fim proveitoso. (1ª Coríntios 12:7)
“A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos
sejam beneficiados.”
b) A FÉ não é de todos.(2ª Tessalonicenses 3:2)
“Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a FÉ não é
de todos.”
PALAVRA FINAL:
O Dom da FÉ é uma arma Sobrenatural do Eleito de Deus.
A FÉ traz a Salvação, o Milagre. Ela tem origem em Deus e é movida pelo Seu Espírito Santo
ao nosso favor. É Ele que está no controle total. (1ª Coríntios 12:3)

