
Passagens bíblicas sobre a fé para crianças



Não havia esperança alguma de 
Abraão vir a ter filhos, mas ele 
teve fé em Deus e continuou a 
esperar. Por isso veio a ser o pai 
de muitos povos. Conforme Deus 
lhe tinha dito: “Você vai ter 
muitos descendentes”. Abraão, 
com quase cem anos, era velho 
demais para poder ter filhos; além 
disso, Sara era estéril e não podia 
tê-los. Abraão sabia tudo isso, 
mas a sua fé não diminuiu. Ele 
nunca duvidou de que Deus 
pudesse cumprir a sua promessa, 
nunca perdeu a fé. Pelo contrário, 
a sua fé ficou mais forte e ele deu 
louvores a Deus. 

Abraão tinha a certeza de que 
Deus tem o poder de fazer aquilo 
que promete. Por isso, por sua fé, 
ele foi considerado justo. 
(Romanos 4:18-22)



Tudo é possível para quem 
tem fé.

Portanto, não abandonem a 
confiança que vocês têm; 
ela traz uma grande 
recompensa. Vocês 
precisam ser perseverantes 
para que, depois de terem 
feito a vontade de Deus, 
recebam o que foi 
prometido. Pois ainda 
dentro de pouco tempo, 
"Aquele que tem de vir, 
virá; Ele não vai demorar." 
(Marcos 9:23, Hebreus 
10:35-37)



Tenham fé em Deus. 
Eu lhes digo a 
verdade: vocês 
poderão dizer a este 
monte: ‘Levante-se e 
atire-se no mar’, e 
isso acontecerá. É 
preciso, no entanto, 
crer que acontecerá, 
e não ter nenhuma 
dúvida em seu 
coração. Digo-lhes 
que, se crerem que 
já receberam, 
qualquer coisa que 
pedirem em oração 
lhes será concedido.

Seja feito conforme 
a sua fé. - Jesus 
(Marcos 11:22-24, 
Mateus 9:29)



Portanto, uma vez que pela 
fé fomos declarados justos, 
temos paz com Deus por 
causa daquilo que Jesus 
Cristo, nosso Senhor, fez por 
nós. Foi por meio da fé que 
Cristo nos concedeu esta 
graça que agora desfrutamos 
com segurança e alegria, pois 
temos a esperança de 
participar da glória de Deus. 

Nós temos a Jesus, o Filho de 
Deus, como o nosso Sumo 
Sacerdote. Por isso devemos 
conservar firme a fé que 
temos. Assim, aproximemo-
nos com toda confiança do 
trono da graça, onde 
receberemos misericórdia e 
encontraremos graça para 
nos ajudar quando for 
preciso. (Romanos 5:1-2, 
Hebreus 4:14,16)



Todos esses [heróis da fé da 
Bíblia] morreram cheios de 
fé. Não receberam as coisas 
que Deus tinha prometido, 
mas as viram de longe e 
ficaram contentes por causa 
delas.

Assim nós temos essa grande 
multidão de testemunhas ao 
nosso redor. Portanto, 
deixemos de lado tudo o que 
nos atrapalha e o pecado que 
se agarra firmemente em nós 
e continuemos a correr, sem 
desanimar, a corrida marcada 
para nós. Conservemos os 
nossos olhos fixos em Jesus, 
pois é por meio dele que a 
nossa fé começa, e é ele 
quem a aperfeiçoa. (Hebreus 
11:13, 12:1-2)
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