1º Trimestre de 2018 • Tema: O Adolescente e o Crescimento Cristão

Lição 1: Ver sem Crer
Como ter fé?

Ouvimos falar sobre fé, lemos sobre fé,
mas quanta coisa vem em nossa cabeça,não é verdade?
Sabemos que a fé é crer no invisível, mas
isso não é tarefa fácil, depende de nosso esforço em buscar, como já vimos à fé vem pelo
ouvir, conhecer e viver experiências com Deus.
Acredito que a reflexão abaixo do Pastor
Antonio Junior pode te ajudar, a pensar um
pouquinho sobre a fé.
Mas como aumentar a fé em Deus?
“Pense por um momento sobre o crescimento de uma semente”. Enquanto ela
está dentro de uma sacola junto com outras
sementes, nada irá acontecer, pois ela ainda
será uma pequena semente. Mas, assim que
decidimos plantá-la em uma terra preparada e, em seguida, regá-la com água, ela irá
brotar e começar a crescer e, futuramente,
irá produzir frutos.
O mesmo acontece com a nossa
fé. Ela começa a crescer através
de uma decisão, sendo a primei-

ra delas quando decidimos entregar nossa
vida a Jesus e confiar Nele como Senhor e
Salvador. Em Hebreus 12:2 diz que a única
fé que agrada a Deus é aquela fundamentada em Jesus: “Tendo os olhos fitos em
Jesus, autor e consumador da nossa fé.”.
Então, depois disso, devemos plantar a
nossa fé no ‘solo’ da Bíblia, da oração e na
comunhão com outros crentes em Jesus.
Em uma das parábolas, Jesus comparou o
Evangelho à semente que o agricultor planta
em seu campo: “O que foi semeado em boa
terra: este é aquele que ouve a palavra e a
entende, e dá uma colheita de cem, sessenta
e trinta por um” (Mateus 13:23). Por isso,
decida todo dia colocar em prática tudo o
que você ouvir da Palavra de Deus. Você
perceberá que a sua fé em Deus irá aumentar e muitos frutos virão através disso!’
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