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FÉ E VISÃO – VISUALIZANDO O FUTURO QUE NÃO 
SE PODE VER. 

 

SENTINDO!
 
O que eu entendo de Fé e Visão? É quando eu confio no Deus que cura as nossas emoções e 
nos ajuda em tempos difíceis. 

A palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito de Fé e Visão: 

O QUE É FE? – Hebreus 11.1 - Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 
coisas que não vemos. 

O QUE É TER VISÃO? Hebreus 11.3 - Pela fé entendemos que o universo foi formado pela 
palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível. 

Salmista Davi em seu momento de dificuldades e de perseguição ele soube a quem recorrer. Davi 
passava por um momento em que Saul estava querendo mata-lo. 

Salmos 18.6 - Na minha aflição clamei ao Senhor; gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo 
ele ouviu a minha voz; meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. 

 

APRENDENDO!
!
E o que a bíblia tem para nos oferecer como lição? E o que eu posso aprender com as 
escrituras sobre Fé e Visão? 
 
Hebreus 11 – 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 aquilo 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. 
Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte; “e 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. 
Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo 
temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e 
tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. 
Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia 
como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra 

prometida como se estivesse em terra estranha; viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-
herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e 
edificador é Deus. 
Pela fé Abraão — e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade — recebeu 
poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, 
daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas 
do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. 
Todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido; viram-no de 
longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que 
assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde 
saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a 
pátria celestial. Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes 
preparou uma cidade. 
Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia 
recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse 
dito: “Por meio de Isaque a sua descendência será considerada”. Abraão levou em conta que 
Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. 
Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. 
Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado 
na extremidade do seu bordão. 
Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca 
dos seus próprios ossos. 
Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram 
que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. 
Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado 
com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de 
Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque 
contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, 
porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para 
que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. 
Pela fé o povo atravessou o mar Vermelho como em terra seca; mas, quando os egípcios 
tentaram fazê-lo, morreram afogados. 
Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias. 
Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido 
desobedientes. 
Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e 
os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o 
cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam 
do fio da espada; da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em 
fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus 
mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma 
ressurreição superior; outros enfrentaram zombaria e açoites; outros ainda foram acorrentados e 
colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. 
Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e 
maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e 
grutas. 
Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé; no entanto, nenhum deles recebeu o 
que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem 
eles aperfeiçoados. 
 
 

REFLETINDO!
 
Com isso o que eu reflito? 



“Nós temos um Deus que cura as nossas emoções e nos ajuda em tempos difíceis.” 
Muitas vezes, situações difíceis também nos deixam com falta de Fé e sem Visão do futuro certo. 
Dependendo do que acontece conosco e de como lidamos com o problema, passamos a olhar 
somente para o chão, sem esperança, sem perspectivas, sem fé e sem visão. Achamos que 
fomos esquecidos e derrotados. 
Enxergamos apenas o problema e não temos mais condições de enxergar o Deus que temos 
para nos socorrer em momento de angustia e aflição. Enxergamos apenas nós mesmos, ao ponto 
de nem perceber quando o Senhor está presente ao nosso lado o tempo todo. 
A palavra de Deus não tem mais efeito para nossas dores e situações. Mas neste quero te dar 
uma boa notícia, João 3.16 Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. 
Deus enviou o salvador Jesus para nos salvar, para cuidar de nós. Nele ha resposta, consolo, 
amor, perdão, transformação e cura. 
 
Por isso ter FÉ é ter uma VISÃO, é enxergar no prisma de Deus em suas promessas, ao ponto de 
tornar a existência daquilo que não existe pela FÉ, o que Deus terminou para mim e para você. 
 
ABRÃAO  - RESUMO DE SEU ESTILO DE VIDA DE FÉ E VISÃO: 
 
Hebreus 11.8-12 - Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais 
tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou 
na terra prometida como se estivesse em terra estranha; viveu em tendas, bem como Isaque e 
Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo 
arquiteto e edificador é Deus. 
Pela fé Abraão — e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade — recebeu 
poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, 
daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas 
do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. 
 
Gênesis – 22. 4-5 - No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a 
seus servos: “Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de 
adorarmos, voltaremos”. 
 
VISÃO : Gn.22.4 - No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Abraão 
enxergou com os olhos de Deus, teve a VISÃO e pela FÉ viu o lugar que deveria ir. 
 
FÉ : Gn.22.5 - Disse ele a seus servos: “Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz 
vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos”. Abraão, pela FÉ profetizou que eles iriam 
adorar a Deus e voltariam juntos, mais uma vez FÉ e VISÃO de Deus sendo compartilhada ao 
seu filho, ao profeta. 
 

“DEUS SÓ IRA ENVIAR PROVISÃO, PARA AQUELES QUE TEM VISÃO.” 
 
 

APLICANDO!
!
Como eu aplico na minha vida tudo que eu aprendi hoje? 
 

Este capítulo de Hebreus 11, faz uma lista-resumo desses heróis da FÉ e da VISÃO que 
tiveram. 
 
Eles viveram de sua visão dada por Deus a cada um deles, de desta mesma forma Deus 
nos dá neste dia uma visão de nos renovar a nossa Fé em Cristo Jesus. Eles foram 
homens e mulheres de Fé do passado continuam sendo vistos como exemplo para nós, 
porque eles tinham: 
 

1. Visão -  Eles viram as promessas de longe. Esses líderes tinham força para o agora, 
porque eles tinham a visão para o amanhã; 

2. Confiança – Eles estavam seguros das promessas que receberam. Eles se conservaram 
otimistas porque queriam deixar um legado maior do que sua vida; 

3. Fome -  Eles adotaram as promessas. Eles se tornaram senhores de coisas que somente 
seus descendentes iriam desfrutar; 

4. Determinação – Eles reconheceram que eram apenas estrangeiros e peregrinos. Eles 
direcionaram sua mente. O que os movia eram seus sonhos e não lembranças. 

!
Precisamos!colocar!em!prática!a!nossa:!Paixão,!Objetivo!e!Perspectiva.!
!
Como!eu!posso!aumentar!a!minha!FÉ!e!minha!VISÃO?!
!
Invista!tempo!lendo!a!Palavra!e!conheça!o!Deus!que!te!curou,!lhe!dando!uma!fé!inabalável!
e!uma!visão!clara!de!seus!propósitos!em!sua!vida.!Ore!todo!tempo,!seja!cheio!do!Espirito!
Santo.!
!

ORAÇÃO!
 
 
DEUS É ESPECIALISTA EM DAR A NÓS UM NOVO RECOMEÇO ASSIM COMO ELE FEZ DE ASSASSINO 
MOISES UM GRANDE LÍDER E ASSIM TAMBÉM COMO FEZ DE GIDEÃO UM COVARDE EM UM GRANDE 
CORAJOSO HERÓI. 
 
Tenha&ânimo.&Não&importa&a&situação&em&estejamos,&o&Senhor&nos&vê.&
Assim&como&Davi&invocou&o&nome&do&Senhor&e&no&momento&certo,&virá&nos&resgatar,&pois&ele&
nos&AMA.&
Jesus& sabe&absolutamente& tudo&a&nosso& respeito.&Os& seus& caminhos,&muitas& vezes,&podem&
parecer&longos&e&desconhecidos,&mas&certamente&nos&levará&para&mais&perto&do&seu&AMOR.&
Tudo& que& Ele& faz& tem& um& propósito&Rm.! 8.28,& nada& é& por& acaso,& nada& é& para& nos& fazer&
sofrer.&&
 
#CGA!
#TANQUECHEIO!
#AFINANDOOSINSTRUMENTOS!

 
Pr.Nestor de Morais Junior  
TEMA: FÉ E VISÃO                            
Comunidade da Graça Arujá 


