FÉ – SALVAÇÃO – BAPTISMO - COMUNHÃO
CEIA – ORAÇÃO - MEDITAÇÃO

Samuel Pereira
2005

Fundamentos base para uma vida cristã

CAPITULO I
FÉ
1-SIGNIFICADO DA PALAVRA
A fé envolve disposição para confiar noutra pessoa.
A Fé difere de credulidade, porque aquilo em que a fé tem
confiança é verdadeiro, ainda que muitas vezes ultrapasse a
nossa razão. A credulidade, alimenta-se de coisas imaginárias,
e é cultivada pela simples imaginação.
A fé difere da crença porque é uma confiança de coração e não
apenas uma aceitação intelectual.
A fé cristã é uma completa confiança em Cristo, pela qual se
realiza a união com o Seu Espírito, havendo a vontade de viver
a vida que Ele aprova. Não é uma aceitação cega e
desconjuntada, mas um sentimento baseado nos factos da Sua vida, da Sua obra, do Seu Poder e da Sua
Palavra.
A Fé é um Fundamento possui bases e alicerces.
Quando se olha para uma casa não vemos o seu alicerce, mas ele é a base para toda a edificação.
O fundamento é necessário, não podemos edificar uma casa sem alicerce. È importante e necessário saber
que a fé se fundamenta na verdade de Deus, porque Ele é Único, Soberano e Ilimitado em Poder.
Os fundamentos da fé são absolutos. Não são coisas relativas, que com o tempo podem variar ou se adaptar
a uma determinada situação. Os fundamentos nunca mudam, são absolutos. Porque a sua base é Deus – O
Criador.
A única fonte da verdadeira fé bíblica é a Palavra de Deus.

“A fé vem pela pregação ...pela Palavra (Rhema) de Cristo” (Romanos 10.4, 16 e 17).
A Palavra de Deus vem de várias maneiras:
a)
A Palavra falada na criação – Gênesis 1; João 1.1-3.
b)
A Palavra profética – II Pedro 1.20-21.
c)
A Palavra escrita (Logos) – Lucas 24.44.
d)
A Palavra Viva (Jesus Cristo) – João 1.1-3 e 14.

Deus é o Edificador.
Ele não edifica nada sobre uma base errada. Ef 2:19-22 “Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem
forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento
dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina; no qual todo o
edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados
para morada de Deus no Espírito”.
I Co 3:11“Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo”.
Jesus Cristo é o único fundamento.
Hb 5:11-14“Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios
em ouvir. Porque, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem necessitais de que se vos torne a
ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de
alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança;
mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir
tanto o bem como o mal”. Por não estarem bem fundamentados, tinham que continuar tomando leite.
Nem só de pão viverá o homem mas de Toda a Palavra que procede da boca de Deus.
Sabemos que Jesus é a Palavra (João 1.1) . Ele é o nosso Alimento – Ele disse : Eu sou o Pão do Céu…
Logo este Fundamento: Jesus, é importante e necessário para a nossa Fé.
A coisas de Deus são simples.
Luc 6:46-49“E por que me chamais: Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a
mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante: É semelhante ao
homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, e pôs os alicerces sobre a rocha; e vindo a
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enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada.
Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na
qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu; e foi grande a ruína daquela casa”.
Neste texto vemos dois tipos de pessoas:
• Uma que ouviu e praticou a palavra – percebeu o que era simples.
• Outra que ouviu e não praticou. Ficou sem alicerce e teve grande ruína, porque complicou o que era
simples.
Nota: O homem edificou uma casa. A planta é dada aos homens. Ela é a Bíblia. Uns aceitam a Palavra como
ela é. Esse é prudente. Outros fazem inovações… criam dogmas…inventam novas formas de concluir a
construção da casa. Por isso não sabem se chegam ao fim. Aqueles que edificam a sua casa espiritual
conforma e Palavra esses sabem que o fim é a vida eterna, mas os outros pensam que é difícil alcança-la.
A nossa fé é uma chave poderosa que abre as portas da graça de Deus. " ... pela graça sois salvos, mediante a
fé...". E esta fé tem que estar apoiada em algo sólido , firme , absoluto : a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor.

2- A FÉ NO ANTIGO TESTAMENTO
A Fé é confundida muitas vezes no Antigo Testamento como "temor". O temor vem em primeiro lugar,
antes da fé; a reverência vem em primeiro lugar antes da confiança.
O mais famoso exemplo de fé está bem explicita na vida e obra de Abraão (Gen 15.6). Por Ele crer foi
considerado Justo e Amigo de Deus. Este exemplo está referenciado também no Novo testamento como
regra a seguir. Gal.3.9 e 11; Heb. 11.8.19; Tiago 2.23.

3- A FÉ NO NOVO TESTAMENTO
Fé é uma das palavras mais comuns e mais características do Novo Testamento. O significado varia um
pouco, mas todas se aproximam muito.
No Novo testamento a fé é uma confiança na Obra e na palavra de Deus e de Cristo. É este o uso comum
dos três primeiros Evangelhos (Mat 9.29; 13.58; 15.28; Marc 5.34-36; 9.23; Luc 17.5,6). Esta fé, implicava
nos discípulos a confiança para realizarem a obra para a qual Cristo lhes deu poder.
É a fé que opera maravilhas.
Mas a fé tem, uma interpretação muito mais larga e mais importante, um sentido que, na realidade, não está
fora dos três primeiros Evangelhos (Mat 9.2; Luc 7.50): é a fé salvadora que significa salvação. Esta ideia
sobressai no evangelho de João, apesar da palavra "fé" não fazer parte da escritura no livro, sendo mais
comum o verbo "crer". Neste Evangelho a fé, é explicada como sendo gerada em nós pela obra de Deus (Jo
6.44), como sendo uma determinada confiança na obra e poder de Jesus Cristo, e também um instrumento
que, operando em nossos corações, nos leva para uma vida de luz (João 3.15-18; 4.41-53; 19.35; 20.31, etc).
Em cada um dos evangelhos, Jesus proclama-Se a Si mesmo Salvador, e requer a nossa fé, como uma atitude
mental que temos de possuir, como instrumento que devemos usar, e por meio do qual alcançamos a
salvação que Ele oferece.
Fé na Palavra de Jesus e Fé que salva é o ensino de Jesus, dos Apóstolos e de Paulo. Ef.3.16-18

4- A FÉ E AS OBRAS
Afirmam alguns que há contradição entre Paulo e Tiago, devido ao lugar que a fé e as obras tomam nos seus
escritos, referindo por exemplo o caso de Abraão (Rom 4.2; Tiago 2.21).
Fazendo uma comparação meticulosa entre os dois textos, reconhecemos que Tiago, pela palavra fé, quer
designar que ela é estéril e uma especulativa crença, sem sinal de vida espiritual se não revelar a sua
verdadeira identidade através de obras. Ele refere que as obras são provenientes da fé.
Paulo ensina a respeito que a fé é obra e dom de Deus na sua origem, e não meramente na cabeça da pessoa.
É uma profunda convicção de que são verdadeiras as promessas de Deus em Cristo, por uma inteira
confiança Nele; e deste modo a fé é uma fonte natural e certa de obras, porque se trata duma fé viva, uma fé
que actua pelo amor (Gal 5.6).
Paulo condena aquelas obras que, sem fé, reclamam mérito para si próprio; ao passo que Tiago recomenda
aquelas obras que são a consequência da fé e uma prova de justificação.
Tiago condena uma fé morta; Paulo louva uma fé viva. Não há contradição

5- TIPOLOGIA DA FÉ
5.1-Fé em Jesus
Como foi atrás apresentado esta fé revela total confiança nas Palavra, Obra e Poder de Jesus. Implica
aceitar e receber sem condições a Sua Pessoa – como Salvador. João 1.12.
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5.2-Fé Geral e Comum
É o basta crer ou acreditar. È uma fé no que se diz ser assim. Não importa o tamanho da fé nem sequer
porque se tem fé. É claro que este tipo de fé é criada pela pessoa e somente existe na sua imaginação.
Cristo revela nas suas palavras a necessidade de um fé objectiva: “E todo aquele que vive, e crê em mim,
nunca morrerá” João 11:26; “Quem crê em MIM nunca terá sede” João 6:35. “Na verdade, na verdade
vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna."João 6:47.
Nas palavras de Jesus o mais importante era o objecto da fé (Ele)
5.3-Fé banal
Exemplo: Baal: o deus do nada
Elias enfrentou os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal sem qualquer temor, com uma fé
inquebrável, porque a sua fé estava abrigada no poder do Deus em quem ele confiava. Só assim ele sabia
que a sua fé era vencedora.
No entanto os baalitas confiavam, isto é, tinham fé em algo que criaram. Esta sua criação era sinonimo de
uma nulidade em poder e sem valor. Eles possuidores dessa fé sem valor e sem poder no seu deus Baal,
invocaram-no da manhã até à tarde, sem no entanto, receberem uma resposta. Gritaram, saltaram e até se
cortaram com facas esperando uma resposta de alguém inexistente. Demonstraram uma fé enorme; uma
crença admirável; porém, uma fé em errada e falhada.
Criam num objecto inanimado, incapaz, sem crédito. Não falava, não se movia, não alterava ou agia seja
de maneira fosse. Elias chegou a ironizar e a gozar com eles, dizendo: “Clamai em altas vozes, porque ele é
um deus; pode ser que esteja a falar, ou esteja a fazer alguma coisa, ou talvez tenha feito alguma viagem.
I Reis 18.27
Hoje muitos tem fé em imagens, ídolos, que criaram… que não tem valor nem poder… Esta fé vale nada.
Os detentores de fé em deuses irreais, imaginários e fantasmagóricos sentir-se-ão frustrados, quando não
recebem resposta ás suas preces. Este tipo de fé existe muito em nossos dias. È uma fé da qual o inimigo
de Deus se aproveita para conseguir lançar as almas na escuridão das trevas. Esta fé que por vezes tem
algumas pequenas respostas enviadas pelos espíritos do maligno lança as almas numa crença que parece
verdadeira mas cujo fim é a perdição.

6- COMO VIVER A FÉ.
O Justo viverá pela fé". Gal 3.11
A fé é indispensável a todos que se dedicam ao Senhor, pois sem fé é impossível agradar a Deus (Heb 11.6)
Viver pela fé significa:
"Perder a vida", nisto resume todas as demais definições. Jesus disse: "... quem perder a sua vida por minha causa,
achá-la-á." (Mat 16.25). Este é o grande segredo de viver pela fé, perder a vida por Jesus! Deixar o pecado,
que afasta o homem do Senhor (Gal 5.16-21). Colocar a sua vida nas mãos de Deus
Para viver pela fé e com fé é necessário colocar-se em segundo plano, oferecendo o primeiro lugar a Deus na
sua vida física, mental e moral. (Mat 6.33) Esta forma de vida, adquiri-se no convívio diário com o Mestre,
observando os seus ensinamentos, desenvolvendo a comunhão, a justiça, o amor e a santidade. É
indispensável ser sensível ao Espírito Santo e ouvi-Lo. Viver pela fé e com fé não é privilégio de alguns, é
dever de todos.
Disse Paulo: "Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo... Quando alguém está unido
com Cristo, é uma nova pessoa, as coisas antigas passaram e se fizeram novas." (2 Cor 5.15, 17)
Viver a fé cristã é viver na completa confiança em Cristo, havendo a vontade de viver a vida que Ele aprova.
Não é uma aceitação cega e desconjuntada, mas um sentimento baseado nos factos da Sua vida, da Sua obra,
do Seu Poder e da Sua Palavra.

7- A FÉ EM ACÇÃO
A fé vê-se:
- Com o Arrependimento Marc 1.15; Lc 24,47
- Após a conversão Actos 11.21
- Em Cristo como autor e consumador Heb 12.2
A fé que depositada no Senhor Jesus Cristo revela-se:
- Dom de Deus - Rom 12.3; 1Cor. 12.9, Ef 2.8; 6.23; Filip 1.29
- Obra de Deus - Actos 11.21; 1Co 2.5
- Preciosa 2Ped 1.1 e Santíssima Judas 20 e Frutífera 1Ts 1.3
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A fé é o meio para :
Remissão de Pecados Act 10.43; Rom 3.25
Aceitação do evangelho Heb 4.2
Justificação Act 13.39; Rom 5.1; Gal 2.16
Salvação Marc 16.16; Act 16.31
Santificação Act 15.9; 26.18
Luz espiritual João 12.36,46
Vida espiritual João 20.31; Gl 2.20
Vida eterna João 3.15,16; 6.40,47
Descanso no céu Heb 4.3
Edificação espiritual 1Tim 1.4; Jd 20
Acesso a Deus Rom 5.2; Ef 3.12
Herança das promessas divinas Gal 3.22; Heb 6.12
Lutar contra as trevas 1Tim 1.18,19; 6.12
A Humildade Rom 3.27
O Amor Gal 5.6; 1Tim 1.5; Fil 5
A fé na vida do homem produz:
Esperança Rom 5.2
Alegria Act 16.34; 1Ped 1.8
Paz Rom 15.13
Audácia na pregação Sal 116.10 e 2Cor 4.13
Amor a Cristo 1Ped 2.7
Lugar para Cristo na vida Ef 3.17
Oração verdadeira Mat 21.22; Tiago 1.6
Sinal claro de novo nascimento 1Joao 5.1
Nota:
O homem sem Cristo não possui esta fé: João 10.26,27
A fé em acção na vida dos Filhos de Deus fá-los:
Ser sinceros 1Tim 1.5; 2Tim 1.5
Ser firmes Act 14.22; Col 1.23; 1Cor 16.13
Ser fortes Rom 4.20-24
Orar pelo seu crescimento Luc 17.5
Ter plena certeza 2Tim 1.12; Heb 10.22
Mostrar frutos Tiago 2.17,20-26
Examinar-se 2Cor 13.5
Vencer lutas e dificuldades Mat 17.20; 21.21;
Ser conscientes Rom 14.23
Nota:
A Fé dos crentes é testada 1Pe 1.6,7; Tiago 1.3
A Fé justifica o homem:
Rom 4.3; 5.1; Gal 3.6; Filip 3.9
A Fé produz bênçãos :
Mat 8.13; 9.29,30; 17.20; Marc 9.23
Exemplos de homens que venceram por fé:
- Abraão Gen 22.8
- Calebe Josué 14.12
- Jônatas 1Sam 14.6
- Davi 1Sam 17.37
- Josafá 2Cron 20.12
- Jó - Jó 19.25
- Paulo Actos 27.25
- Elias, Pedro, Georg Muller e muitos!
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