
Mas o meu justo viverá pela fé. E, se 
retroceder, não me agradarei dele".

Nós, porém, não somos dos que 
retrocedem e são destruídos, mas dos 
que crêem e são salvos.


Hebreus 10: 38-39 




Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas 
que não vemos.
Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom 
testemunho.
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de 
Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível.
Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. 
Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as 
suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala.

Hebreus 11:1-4



Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não 
experimentou a morte; "ele já não foi encontrado porque 
Deus o havia arrebatado", pois antes de ser arrebatado 
recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se 
aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa 
aqueles que o buscam.

Hebreus 11:5-6



E estava ali certa mulher que havia doze anos vinha 
sofrendo de uma hemorragia.

Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e 
gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava.

Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no 
meio da multidão, e tocou em seu manto,

porque pensava: "Se eu tão-somente tocar em seu manto, 
ficarei curada".

Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu 
corpo que estava livre do seu sofrimento.


Marcos 5:25-29



No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, 
virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu 
manto? "

Responderam os seus discípulos: "Vês a multidão aglomerada ao 
teu redor e ainda perguntas: ‘Quem tocou em mim? ’ "

Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha 
feito aquilo.

Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, 
prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a 
verdade.

Então ele lhe disse: "Filha, a sua fé a curou! Vá em paz e fique livre 
do seu sofrimento".


Marcos 5:30-34



"Quando uma mulher tiver um fluxo de 
sangue por muitos dias fora da sua 
menstruação normal, ou um fluxo que 
continue além desse período, ela ficará 
impura enquanto durar o corrimento, 
como nos dias da sua menstruação.


Levítico 15:25



Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a 
mensagem, e a mensagem é ouvida 
mediante a palavra de Cristo.


Romanos 10:17



As armas com as quais lutamos não são 
humanas; pelo contrário, são poderosas 
em Deus para destruir fortalezas.

Destruímos argumentos e toda pretensão 
que se levanta contra o conhecimento de 
Deus, e levamos cativo todo pensamento, 
para torná-lo obediente a Cristo.


2 Coríntios 10:4-5



“Minha fé pode ir somente até aonde vai 
meu entendimento da bondade de Deus"


Bill Johnson


