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ROTEIRO – Base 31/10/2021 
	

A FÉ QUE EU NÃO CONHECIA 
# Tiago 1:2-8 # 

 
“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 NVI) 
 
INTRODUÇÃO 

§ Alguma vez você se alegrou ao agir com fé diante de uma provação e aprendeu com 
aquela experiência? 

 
I. A NOSSA FÉ DEVE SER, E SERÁ, PROVADA! 

§ Qual área da sua vida você sente que Deus está te provando para que você seja 
aprovado? 

§ Como podemos vencer as dúvidas e os medos para romper em fé?  
 
II. NÃO DEVO JULGAR A MINHA FÉ POR AQUILO QUE EU SINTO, MAS PELA FORMA COMO EU 

AJO! 
§ Alguma vez você duvidou das promessas de Deus para sua vida? 
§ O que você pode fazer para impedir que as emoções paralisem sua fé?  

 
III. MINHA FÉ NÃO TEM LIMITES! 

§ Que atitude podemos tomar quando nos sentimos incapazes diante dos desafios? 
§ Você crê que Deus pode te usar de maneira sobrenatural para transformar uma 

vida?  
 
CONCLUSÃO: 

§ Que posicionamento podemos tomar hoje diante de Deus para vivermos uma vida 
de convicção e fé? 
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Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Ninguém melhor que você Líder, para conhecer a realidade de sua Célula. Então lembre que tem total 

liberdade para elaborar mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas desde que 
permaneçam no objetivo da mensagem.  

	
	

Esboço do sermão: 
	

A FÉ QUE EU NÃO CONHECIA 
# Tiago 1:2-8 # 

 
“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 NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO 

Não sei você, mas esse era um texto que eu não gostava nem de ler. Ele já começa 
falando: considerem motivo de GRANDE alegria o fato de passarem por diversas provações 
(essa é uma promessa que ninguém reivindica). Isso é bem difícil de ouvir, e até de acreditar. 
Mas Tiago explica logo em seguida porque devemos considerar como GRANDE alegria o fato 
de passarmos por diversas provações; ele não está falando de um prazer masoquista. 

Ele diz que: 
• A prova da fé produz perseverança; 
• Essa perseverança deve ter ação completa; 
• A perseverança que vem quando a fé é provada e aprovada nos faz maduros e íntegros, 

sem nos faltar coisa alguma. 
 
 
I. A NOSSA FÉ DEVE SER, E SERÁ, PROVADA! 

Porque muitas vezes temos uma visão distorcida daquilo que é a fé bíblica? Às vezes a 
definição que temos de fé é que ela é a ausência completa de dúvida, ou de insegurança; uma 
fé de sentimento sempre estável e linear. E eu creio que nem sempre isso expresse a verdade! 
Se a Bíblia diz que nossa fé será provada, é porque ela está sujeita à prova. É justamente a 
possibilidade de ser provada que possibilita que ela seja também APROVADA, produzindo 
perseverança.  

Creio em momentos em que recebemos aquilo que a Bíblia chama de dom da fé, como é 
descrito em 1 Coríntios 12. Mas olhando para a própria Escritura, mesmo quando vamos para 
os maiores exemplos bíblicos de fé, vemos que mesmo aqueles que são conhecidos como 
heróis da fé não tiveram uma fé linear, desprovida TOTALMENTE de dúvida, medo ou receio. 

Abraão, Moisés, Gideão, etc. Todos eles em algum momento duvidaram da promessa e 
chamado que Deus tinha para a vida deles. 
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II. NÃO DEVO JULGAR A MINHA FÉ POR AQUILO QUE EU SINTO, MAS PELA FORMA COMO EU 
AJO! 

A obediência é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína.  
Mesmo que não tenhamos o sentimento da fé como gostaríamos, mesmo que haja 

insegurança, mesmo que haja incerteza, mesmo que haja medo, não podemos ser cuidados 
por nossos sentimentos. Precisamos andar por fé!  

“Novamente ele disse: ‘Com que compararemos o Reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-
lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, 
cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua 
sombra’.” (Marcos 4:30-32 NVI) 

Ou seja, a fé pode ser tão pequena como uma semente de mostarda, que é a menor das 
sementes; mas se ela for como usada como uma semente, ela crescerá de forma 
surpreendente. 

 
 

III. MINHA FÉ NÃO TEM LIMITES! 
O Homem de Pequena Fé  

Um dia Jesus pregou para uma grande multidão, cinco mil homens, fora mulheres e 
crianças (talvez 10 ou 20 mil pessoas). No final do dia todos estão ali sem comida, e Jesus 
multiplica cinco pães e dois peixinhos que servem toda aquela multidão, e só as sobras 
enchem 12 cestos cheios. Foi um dia longo para os discípulos.  

Depois disto ele compele seus discípulos a entrarem em um barco e irem à sua frente 
atravessando o mar em direção a Cafarnaum. Jesus sobe sozinho em um monte para orar. 
Aquele com certeza havia sido um dia cheio e na alta madrugada (quarta vigília, entre 3 e 6 da 
manhã), quando os discípulos já haviam remado seis quilômetros mar adentro, o barco 
começa a ser castigado pelo vento e força das ondas, e eles encontram muita dificuldade para 
remar. Jesus percebe isso e vai caminhando sobre as águas, até chegar perto deles. Quando 
os discípulos veem o vulto de Jesus caminhando sobre as águas ficam aterrorizados (Mateus 
diz isso)!  

Acumulando cansaço e medo eles Gritam de medo! É um fantasma! Jesus responde 
gritando para eles: “Sou eu! Não tenham medo!” Nesta hora um homem se levanta, um 
homem de pequena fé. Ele grita: “Senhor! Se és tu, me MANDA ir ao teu encontro andando 
sobre as águas!”  

Se Pedro olhasse para as suas emoções, talvez ele não encontrasse fé suficiente para sair 
andando daquele barco sem reparar na força das ondas, na força do vento, no medo de 
afundar e morrer afogado. Mas ele tinha fé suficiente para andar em obediência sobre uma 
ordem de Jesus!  

“Venha!” Respondeu Jesus!  
Pedro pisa fora do barco, e ele começa a andar sobre as águas na direção de Jesus! Mesmo 

vivendo aquele milagre, ele começa a olhar para a força do vento e das ondas, ELE TEM MEDO, 
e começa a afundar.  

Ele grita: “Me salva Senhor!”  
Jesus estende a mão, o agarra e diz: “Homem de PEQUENA FÉ, POR QUE VOCÊ DUVIDOU?”  
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Naquela noite onze homens voltaram para casa com uma história para contar, a de terem 
visto um homem andar sobre as águas. Mas apenas um homem voltou para casa com a 
experiência de ter andado sobre as águas. Quem era esse homem? O homem de pequena fé.  

Um homem que tinha a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que plantou esta 
semente e a viu crescer e se tornar uma grande árvore que estendeu seus galhos. Esse homem 
que negou Jesus três vezes, VIU SUA FÉ CRESCER EM OBEDIÊNCIA, e um dia Jesus lhe deu uma 
nova oportunidade de não negá-Lo.  

A tradição diz que ele foi preso e sentenciado a morrer na cruz como Jesus. Mas desta vez 
ele não o nega ou tenta fugir, mas diz: “Estou pronto, me crucifiquem de cabeça para baixo, 
pois eu não sou digno de morrer como o meu Senhor!”  

Esse era Pedro, o homem de pequena fé! 
 
 
CONCLUSÃO: 

QUEM DE VOCÊS TEM HOJE UMA SEMENTINHA DE MOSTARDA? 
• Você pode até achar que está sem fé para que as coisas aconteçam, mas estou aqui para 

te dizer que você tem fé sim, ou não estaria aqui. Ela pode até ser pequenina como um 
grão de mostarda, mas hoje mesmo ela já está crescendo. 
 

 
 

 
Pr. Farley Labatut 


