
HÁ MUITO MAIS!
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Toda a glória seja a Deus que,  
por seu grandioso poder que atua em nós,  

é capaz de realizar infinitamente mais  
do que poderíamos pedir ou imaginar. 

Efésios 3:20



PODER E FÉ
Romanos 1:16-17 (NVT) 16 Pois não me envergonho das boas-
novas (evangelho) a respeito de Cristo, que são o poder de 
Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os 
judeus, e também os gentios.  

17 As boas-novas revelam como opera a justiça de Deus, que, 
do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as 
Escrituras: “O justo viverá pela fé”.
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JUSTO

• Que guarda os mandamentos de Deus 

• Inocente, irrepreensível, sem culpa 

• Aquele cujo o modo de pensar, sentir e agir é inteiramente 
conforme a vontade de Deus 

• Aprovado, aceito por Deus
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A LEI DE DEUS

Romanos 3:19-20 (NVT)  

19 É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, 
pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo 
é culpado diante de Deus.  

20 Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o 
que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos 
pecadores.
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A LEI DE DEUS

Romanos 4:15 (NVT)  

15 Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam 
obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei 
é não ter lei nenhuma para quebrar!
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FÉ >> JUSTIÇA >> OBEDIÊNCIA

Romanos 3:27-31 (NVT) 27 Podemos então nos vangloriar de ter feito 
algo para sermos aceitos (justificados) por Deus? Não, pois nossa 
absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. 28 Portanto, 
somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. 

31 Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro 
que não! Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos 
verdadeiramente a lei.
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ABRAÃO - JUSTIFICADO PELA FÉ 

Romanos 4:18-22 (NVT) 18 Mesmo quando não havia motivo para ter 
esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. 
Pois Deus lhe tinha dito: “Esse é o número de descendentes que você terá!”.  

19 E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos cem anos, seu 
corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. 

20 Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na 
verdade, ela se fortaleceu e, com isso, ele deu glória a Deus. 21 Abraão estava 
plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que 
promete. 22 Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo.
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A OBRA DE CRISTO NA CRUZ
Romanos 4:23-25 (NVT)  

23 E, quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para 
benefício dele. As Escrituras dizem 24 que foi também para nosso 
benefício, pois elas garantem que também seremos considerados 
justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, 
nosso Senhor.  

25 Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi 
ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus.
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A FÉ PRODUZ ALEGRIA!

Romanos 5:1-5 (NVT) 1 Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, 
temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. 
2 Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos 
com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. 

3 Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que 
contribuem para desenvolvermos perseverança, 4 e a perseverança produz caráter 
aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, 5 e essa esperança não 
nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu 
o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor.
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A VIDA CRISTÃ É DO COMEÇO 
AO FIM PELA FÉ

Fé significa que o que Deus 
falou é suficiente!
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A FÉ PERSEVERA FIRME PORQUE 
DEUS É FIEL, ELE NÃO FALHA!

• Hebreus 10:35-38 (NVT)  

• 35 Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande 
recompensa que ela lhes traz. 36 Vocês precisam perseverar, a fim de que, 
depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes 
prometeu. 

• 37 “Pois em breve virá aquele que está para vir; não se atrasará. 38 Meu justo 
viverá pela fé; se ele se afastar, porém, não me agradarei dele.”
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12

Deus responde com poder à oração 
daqueles que têm fé nele!
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Toda a glória seja a Deus que,  
por seu grandioso poder que atua em nós,  

é capaz de realizar infinitamente mais  
do que poderíamos pedir ou imaginar. 

Efésios 3:20


