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1 LUGAR PROVIDO POR DEUS PARA ADORAÇÃO 65-1128.1M 40 Eu acredito
que a igreja está começando a ouvir a Mensagem, e começando a entender. Mas
amigos, ouçam, temos de permanecer na presença do Filho, temos de
amadurecer. Nossa – nossa fé não está madura. Intelectualmente estamos
ouvindo a Mensagem que Deus nos tem dado, e vendo os sinais que Ele nos
mostrou, e os provando pela Bíblia; mas, oh, como a igreja precisa permanecer em
Sua Presença até que se amacie no coração, adoce o espírito, até que possa ser
umedecido. Algumas vezes falando a Mensagem, você se irrita, tem de entrar a
força assim, porque você tem de pregar um prego para fazê-lo segurar. Mas
quando a Igreja consegue, o Eleito é chamado para fora e separado (então na
Presença de Deus), eu sei que será algo o povo estar lá quando chegarem ao
Rapto.
ROMANOS 12:3 Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós
que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Merizo significa dividir em partes, e distribuir, logo, compartilhar. Dar em porção.
2 Agora, Fé é um dom de Deus para cada um de nós que crê. E como qualquer
Pai de verdade, Ele quer que sejamos felizes e abençoados e preenchidos. Então
ele nos dá dons. E este sendo tempo de Natal, e parecemos celebrar o
Nascimento de Cristo dando presentes, eu gostaria de tomar a Mensagem esta
manha nesse assunto. Mas para continuar no mesmo canal de pensamento que
estamos estudando da Mensagem Único Lugar provido por Deus para Adoração, e
este é o numero 14 na nossa serie, e creio que numero 6 na nossa mini-série da
Fé, eu gostaria de olhar para esse assunto de Fé em um modo diferente esta
manha. Fé é um dom de nosso Pai. E como um dom, é para nosso uso e alegria. ,
agora, dons vêm de todas as formas e tamanhos. Nós damos às nossas crianças
presentes com muitos propósitos diferentes em mente. Alguns são para educação,
como livros e certos tipos de jogos, enquanto outros presentes são dados para
recriação e divertimento, como bicicletas, skates e skis. Também damos roupas, e
comida, e musica, e por muitas outras razões.
3 Então você vê, Dons são de um para outro, e dando, queremos trazer alegria e
satisfação aquele a quem damos o presente. E assim é com nosso Pai Celestial.
Então esta manhã, examinaremos este Dom da Fé que Ele tem dado a cada um
de nós e olharemos para as muitas diferentes razões e utilidades para que
podemos usar nosso dom de Fé.
EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de
vós, é dom de Deus.

I PEDRO 4:10 Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons
despenseiros da multiforme graça de Deus.
PROVANDO SUA PALAVRA 64-0816 64 Agora, existe também um antigo
provérbio que diz, ‘Prove, então acreditarei’. Agora, um estado, um dos nossos
estados da nação, eles tem um slogan, “Eu sou de Missouri, mostre-me”. Veja, em
outras palavras, “Prove para mim, eu sou de Missouri”. Mas isso nem sempre
funciona, porque Deus tem, em cada era, satisfeito e provado o trabalho que Ele
estabeleceu para aquela era, e dito em Sua Palavra. E cada vez em que a Palavra
de Deus foi provada na era, a maioria se voltou contra. Então, “Prove, então
acreditarei” não dá certo. Você só pode ter fé se Deus te der fé. Fé é um dom de
Deus. Mesmo o quão religioso você possa ser, ainda deve tomar o... bem, você
deve ter fé. E sua fé pode descansar apenas, se você é um Cristão, sobre a
Palavra provada de Deus.
4 Em Romanos 12:3, vemos que Deus deu para cada homem a Medida de Fé. E
Jesus disse em Mateus 17 que se nós tivéssemos fé do tamanho de uma semente
de mostarda, poderíamos mover montanhas. Então Paulo em 1 Coríntios 13, fala
que tendo Toda a Fé poderíamos mover montanhas, e então vemos que quer você
tenha uma pequena quantidade de fé ou quer tenha Toda a Fé, será a mesma
coisa. Então por que você almeja por toda Fé quando ter uma pequena
porção é tudo de que você precisa? Não é o tamanho da fé que está em
discussão, desde que a cada homem é dada uma medida de Fé, e realmente
não importa que grau ou quantidade você tem. Mas o que realmente importa
é como você usa o que tem.
5 Então, o que importa se eu tenho toda fé ou apenas aquela da semente de
mostarda? Ambas podem movem a mesma montanha. Então não é pela
quantidade que nós devemos lutar, todos nós recebemos uma medida pelo mesmo
Pai. Eu não dou para cada uma das minhas crianças o mesmo presente de natal
ou em seus aniversários. Eu dou para cada uma um presente diferente, porque um
presente é do coração, e como pai você tenta satisfazer os desejos de cada uma.
E como cada criança é diferente e pode ter diferentes gostos e desgostos, você
então lida com os desejos da melhor forma que pode, dependendo das
circunstancias. Eu lembro de quando Elisabeth era apenas um bebezinho. Seu
primeiro Natal, eu lhe dei uma pequena boneca bebê. E como cada uma das
minhas garotas vieram, elas desejaram bonecas, então foi isso que dei a elas. Mas
com os garotos é diferente. Um pode querer um caminhão de lixo e o outro um par
de armas de caubói ou algo assim. Cada criança tem desejos e necessidades
diferentes e nós tentamos satisfazer estas necessidades tão bem quanto podemos.
E tentando satisfazer seus pequenos desejos lhes damos presentes. Esta é uma
maneira de nos expressar a eles. E nosso Pai celestial não é diferente.
TIAGO 1:17 Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do
Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.

6 Agora, geralmente não damos às nossas crianças aquilo que não queremos que
usem. De fato, algumas vezes damos presentes que desejávamos ter quando
éramos jovens. Minha mãe me contou que meu pai me comprou um conjunto
eletrônico para construir um sistema intercósmico quando eu tinha 3 anos. Eu não
me lembro disso, mas ela disse que o fez levar de volta. Ele era um Engenheiro
Eletrônico antes de ir para a escola noturna e se tornar um advogado. Então eu
penso que ele tinha o desejo sobre mim e assim me deu um presente para
me direcionar. Então presentes têm todos os tipos de uso. Mas a coisa principal é
que presentes são para serem usados. Damos presentes na expectativa de que
serão usados.
7 Ninguém gosta de dar um presente sabendo que ele será posto em algum lugar
longe de nossa visão. Não, damos presentes como modo de expressar a nós
mesmos, e então, nós os damos antecipando que eles os usarão. (Lembre-se
enquanto prosseguimos nesse estudo, porque eu desejo mostrar-lhes muitos usos
para sua Fé esta manha.)
8 E Então o real resultado que devemos considerar é esse. Fé é inútil a não ser
que esteja sendo usada. É dada para ser usada. E quando é usada, produz em
você a mesma coisa que se esperava que fizesse. Então Fé tem uma meta. Como
dissemos antes, Fé é a garantia das coisas que nós sinceramente esperamos. E
se é a garantia das coisas que sinceramente esperamos, então tem a ver com
expectativa. Então fé tem uma meta. Se sua Fé é pequenina como uma semente
de fé ou se você possui toda a fé. Ambos trarão o mesmo resultado. Então
podemos dizer que Fé tem um resultado, uma expectativa, uma meta. Então
devemos focar nossa Fé na Meta à mão. Porque Fé sem sincera expectativa é
inútil. E desde que Fé é posta dentro e nós para nosso próprio uso, então ela deve
ser usada. Agora, se Deus coloca a Fé de Seu Filho em nossos corações para
nos mover e motivar, então certamente quando não estamos operando no
domínio da Fé, não podemos estar agradando a Ele. Ele está nos treinando
para ver o que faremos com nossa Fé. Não disse o próprio Jesus, “Eu certamente
não farei nada até que o Pai me revele primeiro”? Não é por isso que o irmão
Vayle tem pregado tão diligentemente na Fé passiva todos esses anos? Então que
podemos vir ao lugar em que esperaremos pelo Senhor. Você vê, Fé passiva
espera pela promessa. Fé passiva Fé paciente, e assim é Madura. Fé toma conta
de você, e você descansa nessa Revelação, sabendo Aquele que fez a promessa
com certeza terminará o que começou.
Tiago 1:3 Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 4 Tenha, porém, a
paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em
coisa alguma.
9 Fé é para trabalhar uma maturidade dentro de nós pela paciência. Paciência é a
característica de uma pessoa madura. Eles estão querendo esperar porque têm fé,
confiança na promessa. E assim, quando esperamos pacientemente pela
promessa, essa espera é na verdade um ato de Fé. Então é passiva que foi para a
ativa. Agora, Deus tem nos dado a cada um, uma medida de fé e não importa o

que nossa medida é se todas podem mover as mesmas montanhas. O importante
é que mantenhamos nossa Fé ativa. Então aprendemos como usar esta Fé, esse
presente que tem nos sido dado. Jesus disse, “Ele certamente não pode fazer
nada por si próprio a menos que o Pai Lhe mostre primeiro”. Então, Nós devemos
usar nossa Fé apenas naquilo que Deus nos tem mostrado para usar. E se Ele é
quem tem nos dado nossa medida de Fé, não será Ele quem nos mostra como e
quando usá-la?
10 Então é com Ele nos ajudar a exercitar esta Fé que Ele nos deu. Não que eu
esteja tentando dizer a vocês que devemos ser preguiçosos com nossa Fé, mas
vamos encarar a realidade esta noite. Ele nos dá a medida de Fé que possuímos.
Ele distribui para cada um uma certa medida, mesmo não importando
realmente que medida você tem, porque todas fazem a mesma coisa. Todas
têm o mesmo apoio, e assim o mesmo poder.
I Pedro 1:7-9 Para que a prova da vossa fé (Revelação), muito mais preciosa do
que o ouro que perece, que vossa Fé seja encontrada em escrutínio para resultar
em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo;” Então nós vemos aqui
que deve haver uma provação ou um teste de sua fé. Sua Revelação. E o
resultado desse teste verdadeiramente produzirá em você, louvor, honra e Glória.
Então o teste trará, como Tiago disse, Paciência, e quando paciência está
trabalhando perfeitamente, produzirá um completo e maduro filho de Deus na
mesma imagem do Pai assim como Seu Primeiro nascido foi. Lembre-se, o
Próprio Jesus, o primogênito de Deus, aprendeu obediência à Palavra de Deus
pelas coisas que sofreu.
11 Agora essa palavra ‘sofreu’ é uma palavra que quer dizer ser abusado ou ser
mau tratado. Então vemos que a prova de nossa Fé é exatamente isso, sua fé é
posta em teste. Deus te põe em situações por causa de sua fé, para ver como
você vai usá-la. Lembre-se de Daniel na cova de Leões e os três filhos Hebreus na
fornalha. Todos eles possuíam a revelação de sua hora, e Deus os testou assim. A
Revelação que você possui é a sua Fé. E assim, para que você possa usá-la, e
aplicá-la, Deus permite que aflição e sofrimento ao seu encontro pelo seu
descanso para sua fé. Assim o sofrimento é um resultado de que você já possui Fé
e te põe no lugar em que tem de confiar apenas em sua Fé para te ver chegar ao
fim. É exatamente pelo que Shadrach, Meshach e Abednego passaram. E Daniel e
Moisés, Abraão e todos os profetas de Deus, cada um passou por uma prova de
Sua Fé, uma prova de Sua Revelação. A prova vem por causa da revelação e
assim ele aprendeu a esperar em Deus e oportunamente dá andamento quando
Deus trouxe Sua Fé à teste novamente, isso fez com que a revelação energizasse
sua própria fé.
12 Sua fé é lhe dada para ser usada. Mas você não pode usar para qualquer
propósito. Deve ser da escolha de Deus e de acordo com Seu tempo. Mas
acreditem em mim quando lhes digo, se Deus deu a você essa medida de Fé,
então Ele certamente, como te deu essa Fé, testará e fará com que seja útil para

você. Então quando você entrar nas provas de sua fé, apenas deixe Deus
trabalhar.
KJV HEBREUS 11:1 ORA, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que se não vêem. Agora, examinando esta escritura nós
vemos que a palavra substancia significa garantia, e em Hebreus 1:2 isso é
usado também como a própria Natureza de Deus.
13 Então vemos que não é apenas uma garantia mental, mas é a própria natureza
de ser confiante. Em outras palavras isso toma conta de toda sua disposição e te
muda de uma criatura confusa das circunstancias para uma que é certa e
confiante. Você não é mais por muito tempo conservador em seu empenho
natalino, mas você se torna proativo. Você tem um propósito por detrás do que faz.
Você tem um plano que lhe foi exposto, e você simplesmente o segue.
AMPLIFICADA: “Fé é a garantia (a confirmação, o contrato ) das coisas que
esperamos ou sinceramente aguardamos, sendo a prova de coisas que não vemos
e a convicção de que são reais – fé perceptiva como fato real o que não é revelado
pelos sentidos.”
HABACUQUE 2:4 Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo
pela sua fé viverá.
11 MATEUS 8:26 E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então,
levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.
(Fé não tem medo. Medo é causado pela incerteza).
MATEUS 9:2 E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo,
perdoados te são os teus pecados.
MATEUS 9:29 Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a
vossa fé.
MATEUS 9:22 E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te
salvou. E imediatamente a mulher ficou sã.
MATEUS 14:31 E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem
de pouca fé, por que duvidaste?
MATEUS 15:28 Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé!
Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou
sã. (Assim como Haddie Wright, enfaticamente voce diz. Fale a esta montanha e
não duvide, e você pode move-la. Sua Fé pode ser usada para qualquer
proposito).
12 MARCOS 4:40 E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?

LUCAS 8:25 E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharamse, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e
lhe obedecem? (E quanto a criar esquilos? E não foi essa mesma fé que parou
uma tempestade no Colorado?)
LUCAS 17:19 E disse-lhe: Levanta-te, e vai; a tua fé te salvou.
ATOS 3:16 E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e
conheceis; sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta
perfeita saúde.
ATOS 15:9 E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus
corações pela fé.
ATOS 26:18 Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do
poder de Satanás a Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e
herança entre os que são santificados pela fé em mim.
13 ROMANOS 1:17 Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como
está escrito: Mas o justo viverá da fé.
ROMANOS 3:22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e
sobre todos os que crêem; porque não há diferença.
ROMANOS 3:28 Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as
obras da lei.
ROMANOS 5:1 TENDO sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por
nosso Senhor Jesus Cristo;
GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas
pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos
justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da
lei nenhuma carne será justificada.
ROMANOS 4:5 Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o
ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça.
ROMANOS 4:13 Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não
foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé.
14 ROMANOS 4:16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de
que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas
também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós,
ROMANOS 4:19 E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo
já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o
amortecimento do ventre de Sara.

ROMANOS 4:20 E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi
fortificado na fé, dando glória a Deus,
ROMANOS 5:2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual
estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
ROMANOS 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
ROMANOS 14:23 Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque
não come por fé; e tudo o que não é de fé é pecado.
15 I CORÍNTIOS 2:5 Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos
homens, mas no poder de Deus.
I CORINTIOS 13:13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes
três, mas o maior destes é o amor.
II CORINTIOS 5:7 ( Porque andamos por fé, e não por vista ).
II CORINTIOS 13:5 Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos
a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em
vós? Se não é que já estais reprovados.
GÁLATAS 2:20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o
qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.
GÁLATAS 3:2 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da
lei ou pela pregação da fé?
15 GÁLATAS 3:5 Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas
entre vós, fá-lo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? (O irmão Branham nos
ensinou que mesmo Cristo não teria um ministério se não houvesse alguém que
tivesse fé para crer. Então sua própria fé trás o dom, não importa qual seja. Pode
ser um dos Cinco ministérios ou mesmo um profeta de Deus ou mesmo o Próprio
Espírito Santo).
16 GÁLATAS 3:7 Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
GÁLATAS 3:8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé
os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações
serão benditas em ti.
GÁLATAS 3:9 De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão.

GÁLATAS 3:14 Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus
Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
GÁLATAS 3:24 De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo,
para que pela fé fôssemos justificados.
GÁLATAS 3:26 Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
GÁLATAS 5:5 Porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça.
GÁLATAS 5:6 Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem
valor algum; mas sim a fé que opera pelo amor.
17 GÁLATAS 5:22 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
EFÉSIOS 1: 15 Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor
Jesus, e o vosso amor para com todos os santos,
EFÉSIOS 3:12 No qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé
nele.
EFÉSIOS 3:17 Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de,
estando arraigados e fundados em amor,
EFÉSIOS 4:13 Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do
Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, 6:16
Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno. 6:23 Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de
Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo.
FILIPENSES 3:9 E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé;
COLOSSENSES 1:21–23 A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e
inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou
22 No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e
irrepreensíveis, e inculpáveis, 23 Se, na verdade, permanecerdes fundados e
firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o
qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou
feito ministro.
18 COLOSSENSES 2:7 Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim
como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças.

I TESSALONICENSES 1:3 Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do
trabalho do amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo,
diante de nosso Deus e Pai,
II TESSALONICENSES 1:3 Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós,
como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós
aumenta de uns para com os outros,
II TESSALONICENSES 1:11 Por isso também rogamos sempre por vós, para que
o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua
bondade, e a obra da fé com poder;
I TIMOTEO 3:13 Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si
uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.
I TIMOTEO 4:6 Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus
Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
19 I TIMOTEO 6:12 Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a
qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas
testemunhas.
II TIMOTEO 3:15 E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que
podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
FILEMON 1:6 Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de
todo o bem que em vós há por Cristo Jesus.
HEBREUS 4:2 Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles,
mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada
com a fé naqueles que a ouviram.
HEBREUS 6:12 Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos
que pela fé e paciência herdam as promessas.
HEBREUS 10:22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de
fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água
limpa,
20 HEBREUS 10:23 Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; porque
fiel é o que prometeu.
HEBREUS 11:3 Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram
criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.

HEBREUS 11:4 Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo
qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus
dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.
HEBREUS 11:5 Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi
achado, porque Deus o trasladara; visto como antes da sua trasladação alcançou
testemunho de que agradara a Deus.
HEBREUS 11:6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que
o buscam.
21 HEBREUS 11:7 Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se
viam, temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou
o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.
HEBREUS 11:11 Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e
deu à luz já fora da idade; porquanto teve por fiel aquele que lho tinha prometido.
HEBREUS 11:23 Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus
pais, porque viram que era um menino formoso; e não temeram o mandamento do
rei.
HEBREUS 11:27 Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou
firme, como vendo o invisível.
HEBREUS 11:28 Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue, para que o
destruidor dos primogênitos lhes não tocasse.
HEBREUS 11:29 Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca; o que
intentando os egípcios, se afogaram.
22 HEBREUS 11:30 Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante
sete dias.
HEBREUS 11:31 Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos,
acolhendo em paz os espias.
HEBREUS 11:33 Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões,
HEBREUS 12:2 Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo
que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à
destra do trono de Deus.
HEBREUS 13:7 Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de
Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.

TIAGO 1:3 Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.
23 TIAGO 1:6 Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é
semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra
parte.
TIAGO 2:5 Ouvi, meus amados irmãos: Porventura não escolheu Deus aos pobres
deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o
amam?
TIAGO 2:17 Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
(Sim, um homem pode dizer, Tu tens fé, e eu tenho as obras: mostre-me sua fé
sem suas obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas minhas obras).
TIAGO 2:22 Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé
foi aperfeiçoada. Teleioo {tel-i-o’-o} de 5046; TDNT Ä 8:49,1161; vb fazer perfeito
(12) perfeito acabamento, ser perfeito, consagrar 1) fazer perfeito, completo, fazer
ser completo, concluir, terminar, levar ao fim (meta).
TIAGO 5:15 E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se
houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
I PEDRO 1:5 Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a
salvação, já prestes para se revelar no último tempo,
24 I PEDRO 1:7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro
que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na
revelação de Jesus Cristo;
I PEDRO 1:9 Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.
I JOÃO 5:4 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a
vitória que vence o mundo, a nossa fé.
EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de
vós, é dom de Deus.
I PEDRO 4:10 Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons
despenseiros da multiforme graça de Deus.
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