
INTRODUÇÃO

 As lições de célula anteriores estabeleceram um fundamento muito fort e para uma vida plena e alinhada com 
a palavra de Deus. A este ponto, a maioria das pessoas está alimentando a fé em seu coração e uma “nova” 
dimensão de vida está se abrindo diante delas. 

Pergunte às pessoas:

• Você considera sua fé pequena ou grande?
• Você gostaria de aumentar sua fé? Porque? Ela tem feito falta?

Vamos desenvolver a palavra de hoje e descobrir como de fato ver a nossa fé aumentar.

Sugestão: Pense em exemplos de fé vividos por você e incremente a lição com testemunhos práticos.

Fundamento
A palavra de Deus, a Bíblia, é a base segura para nossa fé crescer.

“…a fé  por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.” Romanos 10:17

O que este texto quer nos ensinar?

Primeiro que a fé VEM, ou seja, a medida que conhecemos a palavra de Deus a nossa fé vai sendo incrementada. 
Então, para aumentar a nossa fé, precisamos sempre buscar conhecer mais a palavra de Deus (é um processo 
gradual). Enquanto não sabemos em que fundamentar nossa fé temos uma fé rasa e com isso, obtemos 
resultados pequenos. Quanto mais conhecemos a palavra, maior se torna nossa fé na palavra de Deus.

Como entrar em um processo de conhecimento contínuo da palavra? Aumentamos nossa fé conhecendo a 
palavra. Alguns meios de conhecer a palavra de Deus: 4x4, cultos, CCM, devocional diário e etc …

•	Fé teórica X Fé prática

Alguém aqui faz exercício físico? Os que fazem observam aumento e fort alecimento muscular?

Temos que exercitar a fé (músculo x força). Todos temos músculos, mas nem todos temos força. Só passamos 
a ter força se exercitamos nossos músculos. Assim é com a fé, ela precisa ser praticada.

“Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: 
“Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim 
também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está mort a. Mas alguém dirá: “Você tem fé; eu tenho 
obras”. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras.” Tiago 2:15-18

A fé prática mostra suas obras. Não podemos dizer que temos fé sem poder mostrá-la através do que obtemos 
ao praticá-la. 

Aumentando a Fé 
Lição de célula: 11 a 16 de março 



•	Fé testada (a academia da fé)

Com o processo de colocar nossa fé em prática, é imperativo que a fé passe pelos testes. Só aumentamos a 
nossa fé se vivemos ciclos contínuos de crer e alcançar. Imagine alguém que treina para uma maratona, ele 
pratica vários dias na semana, mas um dia essa prática será testada. O texto abaixo fala de aspectos importantes 
da fé operante:

“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês 
sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que 
vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, 
peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem 
duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal 
homem que receberá coisa alguma do Senhor; é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que 
faz.” Tiago 1:2-8

Provação: Temos que aprender a “gostar” das provações, não há outro jeito de termos uma fé verdadeira se 
não passar pelo teste.

Perseverança: Seria fácil se o teste fosse rápido e na hora que estamos fortes, mas a perseverança prova nossa 
fé no tempo.

Maduros e inteiros: Alcançamos uma fé madura quando passamos pelas etapas acima.

Nossa fé só aumenta quando testada pela provação, vivendo a perseverança e, por fim, alcançando a 
maturidade. Temos que praticar, praticar, praticar, praticar até que vamos nos tornando homens e mulheres 
que tem a fé como estilo de vida.

•	Mas será que só aumentamos pela dificuldade?
•	Como Deus pode nos dar algo para aumentar a fé?

a) Semear: Dízimo por exemplo, Deus nos diz para colocá-lo a prova.

“Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova”, 
diz o Senhor dos Exércitos, “e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas 
bênçãos que nem terão onde guardá-las.”  Malaquias 3:10

b) Sonhos e visões: Sonhamos com uma multidão na igreja, casa própria, casar, ganhar um familiar para Jesus 
e em ver nossa célula grande e saudável. Quando temos um sonho buscamos realizá-lo através da fé. Por que 
sonho,  eu oro e peço a Deus constantemente até que ele responda. Os sonho exercitam a prática da nossa fé.

•	Estabelecendo uma outra forma de aumentar a fé

Para mantermos um recipiente de água cheio temos que trabalhar em duas frentes, enchê-lo e não deixar que 
ele perca água. Assim é com a fé, de um lado vamos aumentando a fé conhecendo a palavra, praticando-a e 
passando pelos testes. Mas por outro lado, não podemos deixar com que a nossa fé seja perdida.

Feche a porta para a incredulidade. O que é incredulidade?
A incredulidade, ou podemos dizer, a dúvida, é o que neutraliza a nossa fé, é o veneno que mata a nossa força. 
Trabalhe bem o conceito da dúvida.                                                                         

Pergunte aos presentes na célula: Quem crê que Deus pode curar um enfermo? 

Todos reagem positivamente, por isso quase ninguém se declara um incrédulo. Mas quando nós dizemos  
“ venha aqui pois Deus pode te curar agora”. A maioria no fundo divida, ou seja, a dúvida é uma maneira 
“aceitável” de sermos incrédulos. Quando estamos crescendo em fé, saindo da fé inoperante, o nosso inimigo 
(através das circunstâncias da vida) vai tentar de toda forma nos levar de volta à condição de inoperantes. 



Lembre-se: 

“E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles.” Mateus 13:58

“Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar.” Hebreus 3:19

Fé é certeza, incredulidade é duvidar do amor, do caráter e da palavra de Deus.

•	Fé x Sentimentos

Você já sentiu ou pensou alguma coisa que diminuiu a sua fé? Peça que as pessoas contem a situação.

A fé milita contra os nossos sentimentos que são nutridos pelo que vemos, ouvimos e com isso vem a dúvida. 

“Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.” 2 Coríntios 5:7

A palavra de Deus está nos dizendo que a vida de fé não se baseia no que os nossos sentidos (visão e audição) 
nos dizem. O que vemos e ouvimos na maioria das vezes muda em que cremos, somos tomados por medo, 
angústia, desconfiança e incredulidade. Os nosso sentidos despertam a dúvida.

“Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram 
aterrorizados e disseram: “É um fantasma! “ E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: “Coragem! 
Sou eu. Não tenham medo! “Senhor”, disse Pedro, “se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas”. 
“Venha”, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando 
reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: “Senhor, salva-me! “ Imediatamente Jesus 
estendeu a mão e o segurou. E disse: “Homem de pequena fé, porque você duvidou?” Mateus 14:25-31

O que fez com que Pedro afundasse?

Cuidado com o que vemos, ouvimos e sentimos, pois é assim que a dúvida esvazia a nossa fé. Temos que 
decidir crer em Deus e um sua palavra mais que em nosso sentidos, só assim andamos por fé.

CONCLUSÃO

Aumentar a fé é se encher de um lado e não se esvaziar de outro lado. Se nós desejamos de fato viver o ano da 
superação temos que colocar em prática o que estamos aprendendo de Deus. Termine fazendo um período 
onde cada pessoa decide colocar sua fé em prática. Ore pelos pedidos de oração, já colocando em prática o 
que foi aprendido.

AVISOS 

Workshop com Cris Poli para pais, educadores e líderes de crianças. 

Na próxima sexta e sábado teremos um tempo especial para pais que querem ser qualificados em como 
educar seus filhos. Participe do Workshop com a Cris Poli (apresentadora do programa Super Nanny). Sexta às 
20h e sábado das 9h às 17h. Faça sua inscrição pelo site da Central.

Próximo dia do amigo 

Comece a se planejar para o próximo dia do amigo, será na semana de 25 a 29 de março. Leve toda a célula 
a orar por pessoas, pense em um tema legal e inicie a preparação! Será uma semana extraordinária, tenha fé 
nisso. 


