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Cumprindo a Missão

Aula 4

Fé Natural x Fé Sobrenatural 

Link das aulas

https://iba-
campinas.github.io/ebd2019/

2



Santifica-os na verdade; a tua palavra é a 
verdade. João 17:17

Existem 2 verdades, baseadas:

• No que declara a Palavra de Deus

• No conhecimento sensorial, fundamentada no 
sentimentos físicos e na razão 

Fé Natural x Sobrenatural
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Existem 2 tipos de Fé:

• A alicerçada na Palavra de Deus – Fé 
Sobrenatural ou Fé de Abraão

• A Fé alicerçada no conhecimento sensorial, 
fundamentada no sentimentos físicos e na 
razão – Fé natural – Fé de Tomé

Fé Natural x Sobrenatural
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A FÉ NATURAL

DO APÓSTOLO TOMÉ - 1 DOS 12

Fé Natural
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Tomé, chamado Dídimo, um dos Doze, não 
estava com os discípulos quando Jesus apareceu.

Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o 
Senhor! " Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as 
marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o 
meu dedo onde estavam os pregos e não puser a 
minha mão no seu lado, não crerei".

Uma semana mais tarde, os seus discípulos 
estavam outra vez ali, e Tomé com eles. 

Fé Natural
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Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz 
seja com vocês! "E Jesus disse a Tomé: "Coloque 
o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda a 
mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e 
creia".

Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu! "

Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? 
Felizes os que não viram e creram".

João 20:24-29

Fé Natural
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Exemplos de Fé natural:

• Eva e Adão quando não creram na morte

• Dez dos 12 espias ao voltar do reconhecimento 
da Terra prometida

• Saul quando não esperou por Samuel para 
sacrificar

Fé Natural
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A FÉ SOBRENATURAL 

DE ABRAÃO

Fé Natural x Sobrenatural
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Como está escrito: "Eu o constituí pai de muitas 
nações". Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em 
quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e 
chama à existência coisas que não existem, como 
se existissem.

Abraão, contra toda esperança, em esperança 
creu, tornando-se assim pai de muitas nações, 
como foi dito a seu respeito: "Assim será a sua 
descendência".

Fé Natural x Sobrenatural
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Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu 
corpo já estava sem vitalidade, pois já contava 
cerca de cem anos de idade, e que também o 
ventre de Sara já estava sem vitalidade.

Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em 
relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido 
em sua fé e deu glória a Deus, estando 
plenamente convencido de que ele era poderoso 
para cumprir o que havia prometido.

Fé Natural x Sobrenatural
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Em conseqüência, "isso lhe foi também creditado 
como justiça". Romanos 4:17-22

Somente iremos aceitar, acreditar e manifestar o 
sobrenatural de Deus ao fazermos uso da fé 
sobrenatural.

Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a 
mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a 
palavra de Cristo. Romanos 10:17

Fé Natural x Sobrenatural
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Exemplos de Fé Sobrenatural

• Jesus Cristo nascendo, vivendo, morrendo e 
ressuscitando

• Josafá cercado por 3 grandes exércitos

• Daniel na cova dos Leões

• Sadraque , Mesadaque e Abdinego na fornalha 

• Nós ao aceitarmos a Cristo que nunca vimos

Fé Natural x Sobrenatural
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Inimigos da Fé:

• Falta de Conhecimento da Palavra de Deus

• Falta de senso de valor – não sou digno –

(não é pelo nosso mérito e sim o de Cristo)

• Concordância mental ou esperança

• Dúvida

Fé Natural x Sobrenatural
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Sem a fazer uso da Fé sobrenatural será 
impossível você receber e manifestar o Fruto e os 

Dons de Deus, pois todos são sobrenaturais 

Fé Natural x Sobrenatural
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Lição de Casa

Próxima Aula – Amor Natural x Amor Sobrenatural 

Ler, Meditar, Acreditar e Praticar

• 1 Coríntios 13

• 1 João 

• 2 João

• 3 João
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Cumprindo a Missão

Tenham uma Semana

Abençoada 

Link das aulas

https://iba-
campinas.github.io/ebd2019/
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