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Quebra-gelo (5 min)
Você se considera uma pessoa de fé? 

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Hebreus 11:1-40

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Há uma expectativa nas Escrituras de que o servo do Senhor 
tenha uma vida de fé. Viver pela fé signifi ca depender mais de Deus 
que de nossas possibilidades.
 Quando se fala sobre a fé, muitos pensam apenas em 
sentimentos. Eles dizem: “Estou com fé” ou “Estou sem fé”. No 
entanto, examinando as Escrituras, percebemos que a fé é mais que 
sentimentos, é algo concreto.
 O capítulo 11 de Hebreus nos apresenta uma galeria de pessoas 
que viveram pela fé. A fé que havia nesses nossos irmãos não era 
subjetiva, era concreta.: “Pela fé Abel ofereceu...”; “Pela fé Enoque 
andou com Deus...”; “Pela fé, Noé construiu uma arca...”; “Pela fé Abraão 
obedeceu...” e por aí vai. Todos eles, pela fé, executaram uma ação.
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UMA FÉ CONCRETA



 A fé é concreta. Ela nos coloca de joelhos para sabermos o que 
Deus quer de nós. Peça ao Senhor que o ajude a exercer sua fé de modo 
concreto, de forma que você O glorifi que com uma vida dependente 
dele. Uma fé concreta levará você a acreditar que pode depender de 
Deus para vencer desafi os que estão além das suas possibilidades.

Refl exão
1. O autor da refl exão diz que a fé é mais que sentimentos, é algo 

concreto. O que você entende sobre essa afi rmação?
2. Em quais momentos você tem mais difi culdade de manter a fé? O 

que você faz quando isso acontece?
3. O que você pode fazer hoje para que, quando os momentos difíceis 

chegarem, você permaneça fi rme, com fé?

Orando uns pelos outros (10 min)
Compartilhar as necessidades de oração com o grupo e, 
individualmente, interceder para que o Senhor renove a fé de cada um 
diariamente.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração. 

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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