


Como está a sua fé? Você se considera 
uma pessoa de fé? Qual o tamanho da sua 
fé? Você deseja crescer na fé?



Como crescer na fé
1- Ter fé na direção certa.

“Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se 
a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda” (vs 5).



2- Ter fé regada com humildade.

“Senhor, eu não sou digno de receber-te em casa” (vs 8).

“Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: ‘Quem é digno de 
romper os selos e de abrir o livro?’ Mas não havia ninguém, nem no 

céu nem na terra nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou 
sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou 
ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então 
um dos anciãos me disse: Não chore! Eis que o Leão da tribo de 

Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro” (Ap 5:2-5).



2- Ter fé regada com humildade.

“A soberba do homem o abaterá, 
mas o humilde de espírito obterá honra” (Pv 29:23).

“O temor do Senhor ensina a sabedoria, 
e a humildade antecede a honra” (Pv 15:33).



3- Ter fé que confia em Deus.

“Eu irei curá-lo” 
(vs 7).



4- Ter fé que se submete a autoridade.

“Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize 
apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também 

sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu 
comando. Digo a um: ‘Vá’, e ele vai; e a outro: ‘Venha’, e ele vem. 

Digo a meu servo: ‘Faça isto’, e ele faz” (vs 8-9).



5- Ter fé que vem pela Palavra de Deus.

“Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: 
Digo-lhes a verdade: Não encontrei em Israel ninguém 

com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente 
e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque 

e Jacó no Reino dos céus” (vs 10-11).



Conclusão

“Vá! Como você creu, assim lhe acontecerá! 
Na mesma hora o seu servo foi curado” (vs 13).

“Você precisa de mais fé? Deseja crescer na fé? 
Em quem ou no que você tem depositado a sua fé?


