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Viva com Expectativa 

SÉRIE – MELHORE SEU ESTILO DE VIDA – 05 

VIVA COM EXPECTATIVA! 

“Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta vóz.” (Lucas 17:5 – RA) 

INTRODUÇÃO 

• Verdades bíblicas sobre uma vida cheia de expectativa e de fé: 

» Mateus 9:29 – “‘Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm!”. 

» Hebreus 11:6 – “Sem fé é impossível agradar a Deus”. 

» Lucas 17.5 – “Os apóstolos disseram ao Senhor: ‘Aumenta-nos a fé’!”. 

I. COMO É QUE DEUS EDIFICA A SUA FÉ? 

Resposta: 

Deus edifica a sua fé TESTANDO-A! 

» Tiago 1:3 – “Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança”. 

» Jó 7:17-18 – “Que é o homem, para que lhe dês importância e atenção, para que o examines a cada 

manhã e o proves a cada instante?”. 

II. COMO É QUE DEUS TESTA A SUA FÉ? 

1. DEUS TESTA A SUA FÉ ATRAVÉS DAS DIFICULDADES! 

» 1 Pedro 1:6-7 – “Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser 

entristecidos por todo o tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que 

vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e 

resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado”. 

» Isaías 48:10 – “Veja, eu refinei você, embora não como prata; eu o provei na fornalha da aflição”. 

» Tiago 1:2-3 – “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”. 

LIÇÃO: Se você quer viver pela fé, precisa aprender a ALEGRAR-SE sempre! 

» Quão rapidamente você louva a Deus quando as coisas dão erradas? 

- Nunca? Dê a si mesmo 1. 

- Algumas vezes, dê a si mesmo 5. 

- Sempre? Você merece 10. 

___________________________ 
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“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!”. Filipenses 4:4. 

2. DEUS TESTA A SUA FÉ ATRAVÉS DAS DEMANDAS! 

» Êxodo 16:4 – “Disse, porém o SENHOR a Moisés: ‘Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e 

recolherá diariamente a a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se 

seguem ou não as minhas instruções”. 

» Hebreus 11:8 – “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”. 

» Hebreus 11:7 – “Pela fé Noé … construiu uma arca”. 

LIÇÃO: Se você quer viver pela fé, precisa aprender a OBEDECER prontamente! 

Quão rapidamente eu faço o que Deus me diz para fazer? Quando é conveniente? Nesse caso dê a si 

mesmo um. Você luta contra a idéia e depois faz? Talvez mereça cinco. Você faz instantaneamente e 

sem questionar? Você merece dez. 

» Quão rapidamente você faz o que Deus lhe diz para fazer? 

- Quando é conveniente? Nesse caso dê a si mesmo 1. 

- Você luta contra a idéia e depois faz? Talvez mereça 5. 

- Você faz instantaneamente e sem questionar? Você merece 10. 

___________________________ 
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3. DEUS TESTA A SUA FÉ ATRAVÉS DAS DEMORAS! 

» Deuteronômio 8:2 – “Lembrem-se de como o SENHOR, o seu Deus , os conduziu por todo o 

caminho no deserto, durante estes quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de 

conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não”. 

» Isaías 64:4 – “Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum 

viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam”. 

» Salmo 37:34 – “Espere no Senhor e siga a Sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por 

herança”. 

LIÇÃO: Se você quer viver pela fé, precisa aprender a ESPERAR com paciência! 

» Quão bem você espera? 

- Será que eu desisto em poucos segundos, ou em poucos meses, ou poucos anos? Você deveria 

receber 1. 

- Eu resmungo e reclamo enquanto estou esperando? Talvez você mereça uns 5. 

- Você continua crendo? Você vive com expectativa? Você merece 10. 

___________________________ 
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4. ELE TESTA A SUA FÉ COM DINHEIRO! 

» Lucas 16:11 – “Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste 

mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?”. 

» 2 Coríntios 8:7-8 – “Assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, 

na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de 

contribuir”. 

Exemplo: 1 Crônicas 2914, 16-17. 

1 Crônicas 29:14, 16-17 – David diz depois que eles entregaram as suas ofertas: “Mas quem sou eu, 

e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem 

de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos… Ó SENHOR, nosso Deus, toda esta riqueza 

que te ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda 

ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o 

que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta 

disposição o teu povo que aqui está, tem contribuído. Ó SENHOR, Deus de nossos antepassados 

Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo, e mentém o 

coração deles leal a ti”. 

Malaquias 3:10 – Deus diz: “Teste-me!” 

LIÇÃO: Se você quer viver pela fé, precisa aprender a CONTRIBUIR com generosidade! 

» O quanto de fé a sua contribuição revela? 

- Será que Deus diria que você realmente crê nEle? 

- Ou que você está com medo de fazer o que a Sua Palavra manda você fazer? 

- Dê você mesmo a sua nota! 

___________________________ 
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CONCLUSÃO: 

» Quão rapidamente você louva a Deus quando as coisas dão erradas? 

» Quão rapidamente você faz o que Deus lhe diz para fazer? 

» Quão bem você espera? 

» O quanto de fé a sua contribuição revela? 

Hebreus 11:6 – “Sem fé é impossível agradar a Deus”. 


