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TEMA: O PODER DA FÉ  

  

Fé é linguagem para os famosos, ela nunca perde. 

Você tem que saber diferenciar a fé; na fé sentimental você confessa com a boca, não crê com o 

coração. Há pessoas que não guardam a palavra no coração, mesmo lendo a Bíblia. A fé é um 
espírito, Deus criou tudo pela sua palavra. 

A maior parte dos seus problemas são espirituais.Quando você sabe que Deus é todo-poderoso, 

você se agarra a sua palavra e então não tem como duvidar.  

Satanás apenas copia as coisas que Deus criou! 

A fé é certeza, ela não volta para atrás. A maior parte das pessoas não acredita muito na palavra, 

elas preferem acreditar no que vêem e ouvem… 

Tudo tem que começar com a fé, fé que o marido que abandonou a familia vai voltar para casa, 

fé que o filho vai mudar de comportamento… A fé remove montanhas! A fé não 

deixa  ninguém  recuar, Sadraque, Mesaque e Abede-nego entraram na fornalha porque tinham fé 
no seu Deus. 

“Sem fé você não vai longe, sem fé você será pisado todos os dias, sem fé 

você vai chorar sempre, e nós não somos povo de chorar. A fé não pergunta 

onde você mora, mas  e sim aonde você vai. Não façamos da igreja uma 

religião, mas apresentemos os sinais de Cristo. 

 

“E aconteceu que, queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do SENHOR; e ouvindo o 

SENHOR a sua ira se acendeu; e o fogo do SENHOR ardeu entre eles e consumiu os que estavam na 

última parte do arraial.  

Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. 

 

Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles.” 

“E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo; pelo que os filhos de Israel tornaram a 

chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? 

 

Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça; e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e 

das cebolas, e dos alhos. 

 

Mas agora a nossa alma se seca; coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos”. Números 

11:1-6 

 

Muitos reclamam que quando entraram para a igreja perderam algumas coisas. O que se passa é que estas pessoas um 

dia adoraram a Satanás, e como já eram pertence dele, não precisava de os tocar. Quando você sai de um território para 
o outro Satanás se revolta e o ataca.  Sem fé é impossível agradar a Deus. 

 Palavra do Senhor. 
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