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O Valor da nossa Fé 
 

1 Pedro 1:7 

Introdução: a fé é um presente que recebemos de Deus. Ele nos capacitou a crer nele e confiar 
nas promessas que estão na Bíblia. Nunca é demais lembrar que o “justo vive pela fé” (Rm 
1:17). A certeza de que Deus nos ama e cumprirá com tudo aquilo que nos prometeu é o que 
nos move e nos faz continuar lutando. 

Falando sobre fé, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, Pedro faz uma exposição sobre 
algumas das suas peculiaridades e de seus objetivos. São coisas que devemos compreender, 
pois, quando são entendidas, elas nos fortalecem. Muitas vezes, por falta de entendimento a 
nossa fé entra em crise, ficamos sem entender o que está acontecendo conosco e vamos nos 
sentindo fracos. No estudo dessa semana, veremos três verdades sobre a fé que nos levarão a 
compreender algumas situações enfrentadas por nós. 

 
1. A fé tem valor –  a primeira afirmação que Pedro faz sobre a fé é que ela tem valor. Ele diz: 

“para que o valor da vossa fé...”.  Aqui cabe uma pergunta: que valor tem a sua fé? Que valor 
você dá a ela? Quantas vezes só valorizamos aquilo que não temos! Quantas pessoas vivem 
dizendo: “Ah, se eu tivesse isso! Ah, se eu tivesse aquilo!” Elas exaltam somente aquilo que 
elas não têm, por isso não conquistam nada. Não menospreze aquilo que Deus lhe deu, isto é, 
a fé em Cristo. Com ela, você mudará circunstâncias, você verá o mover da mão de Deus. 

 
A Bíblia diz que vivemos pela fé, portanto, temos que aprender a valorizá-la. Valorize a sua fé, 
você vive por ela, pela confiança que ela lhe dá em Cristo Jesus. Se você tem fé, isso significa 
que tudo o que você precisa, você já tem. Aqueles que têm fé em Jesus alcançarão tudo o que 
quiserem, não haverá limites para eles. Nenhuma barreira terá a capacidade de fazê-los parar. 
Todos os obstáculos serão transpostos, todos os desafios serão vencidos. Aprenda a dar valor 
a esse presente que recebemos de Deus, a nossa fé! 

 
2. O valor da fé tem que ser confirmado – em segundo lugar, Pedro diz que o valor da nossa fé 

tem que ser confirmado. Deus nos deu a fé, agora, na caminhada, cabe a nós lutarmos para  
que o valor daquilo que dele recebemos seja confirmado. Veja que Pedro faz uma comparação 
entre o ouro que é apurado pelo fogo com a nossa fé. Ele faz essa comparação porque o que 
determinará o valor da nossa fé é a capacidade de suportarmos provações. Por isso, ele cita o 
ouro que é exposto à altíssimas temperaturas para ser depurado e, assim, alcançar um valor 
maior. Quando a nossa fé é provada e passa pelo teste, conquistando a aprovação, ela torna-se 
valorosa para Deus e para nós. 

 
O dicionário ensina que confirmar é o mesmo que sustentar, manter e conservar. O valor da 
nossa fé tem que ser sustentado, isto é, o passar do tempo não pode corroer a nossa 
confiança. Eu preciso lutar para manter o valor da minha fé, eu tenho que me esforçar para 
conservar o que Deus me deu. Muitos são aqueles que na caminhada perdem a sua fé. São 
pessoas que até começam bem, no princípio da jornada estão felizes com tudo aquilo que 
recebem de Deus. Porém, o tempo torna-se um inimigo implacável, pois na hora da aridez, 
quando têm que enfrentar o sol causticante do deserto, elas recuam e abandonam o caminho 
da fé. Esta é a razão pela qual Pedro diz que  o valor da fé tem que ser confirmado.  
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3. A fé confirmada é o verdadeiro louvor – a terceira verdade evocada por Pedro diz respeito ao 

louvor que Deus recebe quando verdadeiramente vivemos pela fé. Ele diz: “... redunde em 
louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo”. A nossa referência de louvor, na maioria 
das vezes, está limitada às expressões verbais, aos cânticos que entoamos, às ofertas que 
entregamos. Entretanto, aqui Pedro está dizendo que uma fé de valor, que passou por testes e 
provas, glorificará a Deus de um modo muito especial. 

 
O coração de Deus é tocado por nós quando, mesmo diante de lutas e tribulações, 
continuamos a crer nele e esperar totalmente na sua graça. Quando alguém se dispõe a pagar 
o preço para se manter firme no caminho da fé, Deus estará sendo louvado de verdade. 
Muitos não passam das palavras, das promessas, das canções. Todavia, Deus está procurando 
os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade (João 4:23), os 
que vão além das palavras, dos gestos, da música. 

 
Conclusão:  Portanto, valorize a sua fé em Cristo Jesus, afinal a sua vida espiritual é mantida 
por ela. Que em cada luta você possa enxergar ali uma oportunidade de confirmar o valor da 
sua fé e, desse modo, entregar a Deus, o Pai, e a Jesus, o Senhor, o verdadeiro louvor e 
adoração.  

 
“Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele”. 

(Filipenses 1:29) 
 


