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FÉ, OBEDIÊNCIA, SALVAÇÃO:  

COMO AUMENTAR A NOSSA FÉ 

Por Markus DaSilva, Th.D. 

 

Poucos se interessam por santidade, também poucos serão salvos. Não me 

entendam mal, a Palavra é bem clara que muitos são chamados e a muitos foi 

dado acesso ao caminho apertado que leva ao céu (Mat 22:14), mas sabemos 

muito bem que pouquíssimos seguem por ele (Mat 7:13-14). A maioria, incluindo 

muitos cristãos, corre deste caminho. Estas pessoas correm, não porque têm medo 

do que ocorrerá com elas caso decidam andar nele, pois admitem que Deus é bom 

e que o céu é um local que gostariam de viver, mas simplesmente porque 

reconhecem que certas mudanças se tornarão necessárias na sua vida se optarem 

pelo caminho de santidade, mudanças estas que não estão dispostas a fazer. A 

decisão então é que preferem ficar onde estão, ou escolhem algum caminho 

alternativo, espaçoso, ilusório, cujo destino não é o céu. 

  

A Fé e a Obediência são Essenciais para a Santificação e Salvação 

Existem dois componentes coexistentes e paralelos na santificação que leva à 

salvação: a fé e a obediência. Fé e obediência… uma confirma e fortalece a outra. 

Quanto mais obedecemos mais firme e inabalável se torna a nossa fé. Da mesma 

forma, quem muito crê, muito obedece. Jesus, o nosso maior exemplo, possuía 

uma fé perfeita porque a sua obediência também era perfeita: “Disse-lhes Jesus: A 

minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar a sua obra” 

(João 4:34). 

 

Esta, amados, é uma verdade maravilhosa, pois é uma verdade que salva; é 

maravilhosa pois é prática; não é um conceito teórico de difícil compreensão ou 

aplicação. Este conhecimento nos permite aumentar a nossa fé, levando-nos assim 
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cada vez mais à perfeição de Jesus, e muito em breve à nossa tão esperada morada 

no céu (1Jo 2:6). 

 

Como Posso Aumentar a Minha Fé? 

Quando o cristão se sente com pouca fé, a primeira coisa a fazer, após pedir ao 

Senhor por mais fé, é avaliar a sua obediência: Tenho obedecido ao chamado de 

santidade do meu Deus? (1Pe 1:16). Tenho me separado dos prazeres do mundo, 

de tudo aquilo que Deus não se faz presente? (1Jo 2:15; João 12:25). Esse cristão 

deve não apenas ouvir do Senhor, mas também obedecer, provando assim o seu 

amor, pois é quem obedece, e não quem apenas ouve (Tiago 1:22), que ama o Pai. 

Isso foi o que o próprio Jesus nos ensinou: “Se alguém me ama, obedecerá a 

minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada” 

(João 14:23). Ao obedecermos, o Pai responderá à nossa oração aumentando a 

nossa fé, pois Ele jamais nega alguma coisa boa àqueles que O amam. Foi isso o 

que o rei Davi quis dizer quando nos escreveu: “Oh! Quão grande é a tua bondade, 

que guardaste para os que te temem, a qual na presença dos filhos dos homens 

preparaste para aqueles que em ti se refugiam!” (Sal 31:19).  O apóstolo João 

também confirma esta conexão entre a obediência e a fé que traz resultados: “…e 

qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque obedecemos aos 

seus mandamentos, e fazemos o que é agradável aos seus olhos” (1Jo 3:22). E 

lembrem-se, mais fé significa mais confiança, e mais confiança resulta em mais 

força, libertação, ânimo, paz e alegria. 

 

Crescer na Fé é um Processo 

Alguns que leem os nossos estudos nos escrevem dizendo que querem ser mais 

obedientes, ter mais fé, mas não conseguem. Irmãos, não nos tornamos como 

Abraão — o pai da fé — da noite para o dia; isto é um processo. Obedeçam nas 

coisas pequenas (amizades, conversas, televisão, cinemas…) e sigam crescendo em 

obediência, mas nunca retrocedam, pois “não somos dos que retrocedem e são 

destruídos, mas dos que creem e são salvos” (Heb 10:39). Vocês se fortalecerão 



 
Página 3 de 3 
© Copyright 2012-2019 US Library of Congress by Markus DaSilva All rights reserved worldwide. 

cada vez mais. Isto ocorre porque à medida que a sua fé aumenta, o poder do 

inimigo na sua vida diminui: “porque todo aquele que é nascido de Deus vence o 

mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé” (1Jo 5:4). 

 

Queridos, estamos muitíssimos animados pois sabemos que o Senhor está 

atuando de forma miraculosa no nosso ministério; temos visto muitos bons frutos 

(Mat 7:18,20) através dos nossos estudos bíblicos e teológicos; muitos cristãos 

pedindo perdão ao Senhor e escolhendo o caminho estreito da salvação. Animem-

se, pois, a noite está quase terminando e logo viveremos aquele tão esperado dia. 

Espero te ver no céu. 


