ROTEIRO – Base 23/08/2020
UM LEGADO DE FÉ
# Hebreus 11:1-6 #

INTRODUÇÃO:
Um legado pode ser a última vontade pela qual o testador (aquele que deixa um
testamento) deixa a alguém: um valor ou coisas determinadas. Pode ser um ente querido,
um bem ou uma missão confiada a alguém. Um legado é transmitido às gerações
posteriores.
• O autor desta carta se esforçou para encorajar os cristãos hebreus através do legado de
fé de seus antepassados. Ele faz um longo relato de pessoas que decidiram andar com
Deus por meio da fé.
• Podemos entender que temos, de um modo geral, legados positivos e bons exemplos
dignos de serem seguidos e imitados, mas também legados negativos (Ex. Abel x Caim).
• O propósito do escritor era encorajar os cristãos em tempos difíceis a não recuarem na
caminhada com Deus (Hebreus 10.36-39).
Nesta relação de heróis da fé, apenas um deles pertencia a classe sacerdotal:
Samuel, todos os outros foram lavradores, políticos, empresários e outros.

I.

PRECISAMOS ENTENDER MELHOR O QUE É FÉ E O SEU PROPÓSITO (Hebreus 11.1-3)
1. A fé precisa ser alimentada com a verdade. A única fonte segura para alimentar e
desenvolver a fé é a Palavra de Deus (Hebreus 11.1). A fé é a resposta do homem ao que
Deus é, faz e fala. É a certeza de que Deus existe; Ele é real, verdadeiro, amoroso,
poderoso, criador, sustentador de todas as coisas (Salmos 19.1-6; Romanos 11.33-36;
Colossenses 1.1-3; Hebreus 1.1-3).
2. Fé é a resposta humana onde Deus é honrado. O homem não pode agradar a Deus
sem fé (Hebreus 11:6).
3. A fé reconhece o poder de Deus.
• O universo foi criado por Deus. Não é resultado de uma explosão cósmica. O caos
não produz o cosmo, nem a desordem ordena a luz: Haja luz. Uma explosão jamais
colocaria em ordem este vasto universo, onde tudo está rigorosamente no lugar.
• Todo o universo veio a existência pela Palavra de Deus (Gênesis 1.1; Salmos 19.1-6).
§ Como foi a sua experiência inicial de fé, e como sua fé foi fortalecida?
§ Por que sem fé é impossível agradar a Deus?
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II.

A FÉ É O CAMINHO PARA VIVERMOS OS PROPÓSITOS DE DEUS (Hebreus 11.4-5)
1. Quando Deus fez o homem, o casamento e a família, Ele estabeleceu um governo de
fé (Gênesis 2.7-8; 2.15-17).
• Não é possível andar com Deus sem fé e revelar obediência;
• Abel foi o primeiro a entender e revelar um coração de fé. Ele ofereceu uma
verdadeira adoração. A motivação daquela oferta revelava seu conceito de Deus.
• Satanás buscará de todas as maneiras possíveis, impedir o homem de servir e
adorar a Deus. Suas principais ferramentas são: mentira e desobediência.
2. Quando adoramos revelamos valor, submissão e obediência a Deus. Adorar é valorizar
a Deus. Abel revelou um coração preparado para adorar.
• O adorador vem antes da adoração; o ofertante vem antes da oferta. Primeiro
Deus recebe o adorador e, somente depois, Ele recebe a adoração e a oferta.
3. A fé vai além da morte. A morte não pode calar a voz do adorador (Hebreus 11.4). Abel
morre, mas sua fé continua. Isso é um legado, uma herança, um exemplo a ser
seguido.
§ Qual papel da fé na obediência à Palavra?
§ Como a fé nos direciona ao cumprimento do propósito de Deus na minha
vida?
§ O que fazer quando nossa fé parece ter chegado a um limite?

III. A FÉ NOS ENCORAJA A ANDAR COM DEUS (Hebreus 11.5-6)
1. As circunstâncias não podem anular a fé. Enoque viveu no meio de uma geração
perversa e corrupta, no entanto, ele decidiu ouvir e obedecer a voz de Deus. Não se
deixou levar pelas vozes ou circunstâncias em sua volta.
• A fé de Enoque produziu uma vida que agradou os olhos de Deus. Quem vive pela
fé se aproxima de Deus, e quem se aproxima de Deus resiste ao pecado e as
tentações do diabo (Tiago 4.1-10).
2. É preciso entender que a fé nos prepara e nos livra do juízo (Hebreus 11:7). Noé ouviu a
voz de Deus, e obedeceu preparando a Arca (o nome Noé significa alívio, conforto).
• Quando Jesus chamou Seus seguidores, disse: “Vinde a mim, e achareis descanso
para as vossas almas” (Mateus 11.28).
3. Precisamos enxergar a Arca como um tipo de Cristo “O único meio de salvação” (Atos 4.12).
§ Por que a fé é maior que as circunstâncias?
§ Conte uma situação em que Deus te livrou por meio da fé.

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min |
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | “Tela da Benção”
5min | Oração Final.

IV. A SALVAÇÃO QUE TANTO DESEJAMOS, SOMENTE VIRÁ POR MEIO DA FÉ (Efésios 2.8-10)
1. Não basta dizer que tem fé, pois acreditar que Deus existe, até os demônios o fazem
(Tiago 2.8-10) e confessam quem é Jesus (Marcos 5.1-8).
2. Noé enfrentou a zombaria do seu tempo, enfrentou as injustiças e a corrupção, mas
permaneceu firme na fé, obedeceu a Deus e construiu a Arca. Noé e sua família foram
salvos (Mateus 24:36-39).
§ Qual a diferença entre a fé na existência de Deus e a fé da Salvação em
Jesus?
§ Você crê que Jesus é Senhor, e também seu único e suficiente Salvador?

CONCLUSÃO:
VOCÊ PRECISA VIVER UM LEGADO DE FÉ
• Por mais que a vida pareça injusta e cheia de sofrimento, faça como Jó: “Eu sei que
o meu redentor vive”. “Eu sei que os planos de Deus não podem ser impedidos,
frustrados” (Jó 19:25; 42.2).
• Deus te fez para um propósito. Creia e decida adorá-Lo apesar das circunstâncias.
Muitos cristãos foram lançados nas arenas de Roma, outros crucificados e outros
queimados vivos, mas não negaram a fé (Hebreus 10:37-39).
• Decida hoje, apesar das circunstâncias ou sofrimento que possa estar vivendo,
confiar no grande amor de Deus.

Pr. Sebastião Brito Netto
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