
Os caminhos da fé
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Na cena de Alice, com o gato no
alto da árvore, que se achava
perdida no País das Maravilhas:

Alice: você pode me ajudar?

Gato: sim, pois não.

Alice: para onde vai essa estrada?

Gato: para onde você quer ir?

Alice: eu não sei, estou perdida.

Gato: para quem não sabe para
onde vai, qualquer caminho
serve.

Alice 

no país das maravilhas



Como Alice, quantas pessoas se
encontram perdidas sem saber onde
estão?

Além de perdida, Alice não sabia para
onde ir!

Em termos de fé cristã, onde estou e que direção devo seguir?

É preciso se orientar, olhar para dentro de si mesmo, fazer um
diagnóstico íntimo e identificar em que lugar se encontra.

Que caminho seguir?→→→→→

Você sabe onde está? 

Para onde quer ir? 



Jesus disse: Eu sou o caminho, a
verdade e a vida; ninguém vem ao
Pai, senão por mim. (João, 14: 6)

Jesus é a convergência dos
caminhos da fé, que deve balizar
as nossas escolhas pelo livre-
arbítrio, para inserir-nos no Reino
de Deus, se seguirmos seus
ensinamentos (Palavra ou
Evangelho), atitudes e exemplos.

A Palavra de Deus é a luz e a
bússola que norteia nossa
caminhada.

Caminho, verdade e vida



Uma mulher tinha hemorragia há 12
anos, gastara com médicos todos haveres
e por nenhum pudera ser curada.

Chegando por detrás de Jesus, tocou sua
veste e logo estancou a hemorragia.

Jesus disse: quem é que me tocou?

Negando todos, disse Pedro e os
acompanhantes: Mestre, a multidão te
aperta e oprime, e dizes: quem é que me
tocou?

Jesus disse: alguém me tocou, porque
bem conheci que de mim saiu virtude.

A mulher aproximou-se tremendo e
prostrando-se ante Ele, declarou-lhe
diante de todos a causa por que lhe havia
tocado e como logo sarara.

Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua
fé te salvou; vai em paz.

A fé te curou 
(Lucas 8: 43-48)

(a mulher com hemorragia)

A fé te curou 
(Lucas 8: 43-48)

(a mulher com hemorragia)



Por que gesto tão simples alcançou a
cura? Não foi o fato de tocar as vestes de
Jesus que ela foi curada, mas devido à fé.

A fé foi ato de confiança em Deus e na
cura. Se a mulher tocasse a veste de Jesus,
sem fé, nada teria ocorrido.

Devemos tocar Jesus com fé. Ela não
esperou Jesus ir ao seu encontro; foi ao
encontro Dele, tocou-O em comunhão
divina, na esperança da cura.

A mulher se cura quando, pelos canais
condutores da fé, liga-se à fonte amorosa
de Jesus e alimentou-se da poderosa
energia do Mestre (irradiação fluídica).

A vontade e a confiança são poderosos
fatores no desenvolvimento e iluminação
da vida.



Tomé não estava com os discípulos
quando Jesus apareceu. Os discípulos
disseram: vimos o Senhor!

Tomé disse: se eu não ver 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 depois, os discípulos
estavam com Tomé. Apesar de trancadas
as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio
deles e disse: Paz seja com vocês!

Jesus disse a Tomé: coloque o 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! Jesus disse: porque me viu, você
creu? Felizes os que não viram e creram.

Tomé: ver para crer 
(João 20: 20-29)



Jesus, em sua aparição tangível,
aproximou-se do discípulo de fé
vacilante e convidou-o a tocar-lhe.

Pela confirmação da ressurreição de
Jesus e das eternidades do Espírito e
da vida, Tomé retoma à fé como a
luz que lhe faltava penetrar o ser.

O misterioso da fé domina seu
coração, que até então desconhecia.

Arrepende-se e entrega-se a Jesus,
aceitando-o como Salvador: “meu
Senhor e meu Deus”!

A alma vence a batalha interna, o
coração triunfa e o sentimento de fé
se apodera.

Não há efeito sem causa! Aquele
que tem ouvidos para ouvir, que
ouça!



“Jesus morreu, a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia,
demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos
queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a
confirmação das Suas palavras luminosas.

Graças ao Seu retorno, é que o Evangelho pôde ser confirmado e a
mensagem de que é portador tornou-se esperança de todos aqueles
que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao
medo ou ao desamino.

Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a
todos, é dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza
da vitória sobre o decesso tumular”.

(MIRANDA. Transição Planetária, pg. 94)

Jesus ressuscitou para nos demonstrar
a imortalidade do Espírito, da alma.



Aproximou-se um homem dizendo: Senhor,
tem misericórdia de meu filho que é lunático
e sofre muito; pois muitas vezes cai no fogo, e
muitas vezes na água;

E trouxe-o aos teus discípulos; e não puderam
curá-lo.

Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa!
até quando estarei eu convosco, e até quando
vos sofrerei? Traga-o aqui.

E, repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele,
e desde aquela hora o menino sarou.

Os discípulos disseram: por que não pudemos
nós expulsá-lo?

Jesus disse: por causa de vossa incredulidade;
porque em verdade vos digo que, se tiverdes
fé como um grão de mostarda, direis a este
monte: passa daqui para acolá, e há de
passar; e nada vos será impossível.

A fé que transporta 
montanhas

(Mateus 17: 14-20)



O pai que procurou Jesus comenta que os
discípulos não o puderam curar.

Após libertar o garoto, Jesus explica que
a causa do fracasso devia-se à pouca
fé com que tentaram operar a
libertação.

As montanhas que a fé remove são as
dificuldades, as resistências, o
pessimismo, o egoísmo, o orgulho, entre
outras tantas montanhas que barram o
caminho de quem trabalha pelo
progresso da Humanidade.

A fé sólida dá a perseverança, a energia e
os recursos que fazem vencer os
obstáculos.

Da fé vacilante resultam a incerteza e a
hesitação.



Disseram os apóstolos ao Senhor:
acrescenta-nos a fé.

E disse o Senhor: se tivésseis fé como um
grão de mostarda, diríeis a esta amoreira:
desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e
ela vos obedeceria.

E qual de vós terá um servo a lavrar ou a
apascentar gado, a quem, voltando ele do
campo, diga: chega-te e assenta-te à
mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a
ceia, e cingete, e serve-me, até que tenha
comido e bebido, e depois comerás e
beberás tu? Porventura, dá graças ao tal
servo, porque fez o que lhe foi mandado?
Creio que não. Assim também vós, quando
fizerdes tudo o que vos for mandado,
dizei: somos servos inúteis, porque
fizemos somente o que devíamos fazer.

Parábola do 
poder da fé

(Lucas 17: 5-10)



• Duas questões importantes: o valor
da fé; e o esforço para desenvolvê-la.

• A fé necessita de base na inteligência
daquilo que se deva crer.

• Para crer, não basta ver: é preciso
compreender.

• Para ser proveitosa, a fé tem que ser
ativa.

• Jesus esclarece que a fé possui poder
a ponto de transportar montanhas,
ainda que pequena como grão de
mostarda.

• A fé se desenvolve mediante
trabalho incessante no bem.

• Não é algo que se adquire de uma
hora para outra. Exige esforço,
dedicação e perseverança.



• Ninguém transfere, integralmente, a
vibração da fé ao Espírito alheio,
porque isso é tarefa que cabe a cada
um.

• Fé não se prescreve e nem se impõe.
Ela se adquire. Ninguém está impedido
de possuí-la.

• Não é à fé que compete procurá-los,
mas sim a nós mesmos. Se buscarem,
acharão.

• O processo de aquisição da fé é
trabalho cotidiano e persistente.

• A fé não precisa ser grandiosa, algo
fora do comum, basta que seja
verdadeira.

• Se ela for exercitada, plantada no
terreno da vida, crescerá e será capaz
de trazer grande providência.



Cada semente cresce conforme sua
potência e característica.

Umas desenvolvem-se rapidamente;
outras lentamente. Assim é com a fé.

Toda semente de mostarda plantada
germina, cresce e multiplica-se. Para
a fé crescer, há que semeá-la em solo
fértil e desenvolvê-la.

À medida que exercitamos e
percebemos a fé, ela se fortalece e
vai crescendo até que possa chegar
ao ponto de transportar montanhas.

A vida de fé é como galgar uma
escada, degrau a degrau. Há
diferentes níveis de fé e devemos
crescer neles.



Vendo de longe uma figueira que tinha
folhas, foi ver se nela acharia alguma
coisa; e, chegando a ela, não achou
senão folhas, porque não era tempo de
figos.

Disse Jesus à figueira: que ninguém
coma de ti fruto algum. Os discípulos
ouviram.

Dia seguinte, viram que secara até a raiz.

Pedro disse: Mestre, olha como secou a
figueira que tu amaldiçoaste.

Jesus lhes disse: tende fé em Deus.

Digo-vos que aquele que disser a esta
montanha: tira-te daí e lança-te ao mar,
mas sem hesitar no seu coração, crente,
ao contrário, firmemente, de que tudo o
que houver dito acontecerá, verá que,
com efeito, acontece.

Parábola da 
figueira 

(Marcos, 11: 12 a 14 e 20 a 23)



A figueira estava coberta de folhagem,
porém destituída de frutos, porque
sua organização celular era
insuficiente ou deficiente.

A esterilidade da fé simboliza pessoas
que apenas aparentam o bem, mas
nada produzem de bom, que podem
ser úteis e não são.

Pessoas que possuem algum
entendimento espiritual, mas são
incapazes de produzir frutos, de
praticar o que pregam.

A figueira fracassa por deficiências
intrínsecas.

O Espírito somente produzirá no
momento certo, depois de incorporar
valores intelectuais e morais.



A fé sem obras é morta. O que
precisamos da árvore são os
frutos. O que precisamos da
religião são as boas obras.

As nossas ações devem produzir
os frutos da fé, a fé realmente
fecunda, a fé que comove as
fibras do coração, a fé que
transporta montanhas.

A esterilidade de fé quer dizer,
também, que todos os sistemas
ou doutrinas que não
produziram nenhum bem para a
humanidade, serão reduzidas a
nada, simbolizada pela figueira
seca.



Duro e superficial? Escuta a Palavra e
não lhe dá atenção. Vem o espírito
maligno e tira o que lhe fora semeado
no coração.

Pedregoso? Escuta a palavra e a recebe
com alegria no primeiro momento. Mas
não tendo nele raízes, dura apenas
algum tempo. Sobrevindo reveses e
perseguições por causa da Palavra, tira
ele daí motivo de escândalo e de queda.

Espinhoso? O ouve a Palavra; mas a
ilusão das riquezas abafam aquela
Palavra e a tornam infrutífera.

Fértil? Recebe a semente e escuta a
Palavra, que lhe presta atenção e em
quem ela produz frutos.

Para plantar a 
semente da fé, que 
tipo de solo você é?



Não percas a tua fé entre as sombras do mundo.

Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue
para frente, erguendo-te por luz celeste acima
de ti mesmo. Crê e trabalha.

Esforça-te no bem e espera com paciência.

Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas o que
vem do Céu permanecerá.

De todos os infelizes, os mais desditosos são os
que perderam a confiança em Deus e em si
mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a
privação da fé e prosseguir vivendo.

Eleva, pois, o teu olhar e caminha.

Luta e serve. Aprende e adianta-te.

Brilha a alvorada além da noite.

Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe
o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-
te com a aflição ou ameaçando-te com a morte.

Não te esqueças, porém, de que amanhã será
outro dia...

Não percas a 
tua Fé 

(Meimei/Chico Xavier)


