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O que é a fé?

Crença;
Confiança;
A primeira  virtude  teologal;
Estado de anuência pessoal a Deus. 



Definir a fé é difícil - subjetiva

 A fé é um sentimento 
proveniente do inconsciente 
profundo do Espírito 
reencarnado após suas inúmeras 
existências.



É possível alguém viver sem fé?

A fé é abatida por situações 
frustrantes, por estados emocionais 
desequilibrados, por decepções, que 
acabam minando os afetos 
(sentimentos e emoções) e ferindo a 
alma.



A importância da fé
A fé em Deus e na  vida  espiritual  eterna, 

adicionada da razão, dos estudos, dos seus 
conhecimentos, da sua percepção frente à 
vida, contribuem para uma visão mais 
completa do sentido real da existência de si 
mesmo e do Universo, da força dirigente que 
só estimula o homem para o bem, pelo amor. 



Fé em si mesmo
 A fé em Deus traz a esperança.

A confiança em si mesmo solidifica a vontade 
para buscar  nos empreendimentos terrestres 
os resultados desejados.

Traz a força necessária  para se lutar contra 
as adversidades, para não interiorizar as 
frustrações e para não cristalizar  no ócio do 
pensamento. 



O que mais a fé proporciona?

Além da esperança, da resignação, do 
amor a Deus e ao próximo, proporciona 
a alegria, o bem-estar, o afastamento 
da desconfiança, a caridade e 
encaminha o homem  para  ser  um 
verdadeiro praticante da lei do amor. 



Os inimigos da fé
 Uma má percepção da vida, como a não aceitação 

dos momentos difíceis, a revolta pelas frustrações e 
pelas dores, podem abafar o sentimento da fé. 

 O materialismo, sem dúvida, provoca o desvio ou o 
afastamento das leis morais, tendendo a crer 
somente nas coisas do mundo material, como sendo 
o único meio para realização dos desejos.   



Como cultivar a fé?
Desenvolvendo as boas qualidades da alma 

e para isto, primeiramente, autoconhecer-
se,conscientizar-se da insignificância do 
ser humano perante o Criador e a forte 
ligação com o materialismo. 

Conhecer-se e buscar conhecer a Deus.   



A fé pode agir na saúde?

 Como os pensamentos, afetos e ideias pertencem 
ao Espírito, a fé produz bons pensamentos que 
emanam do corpo mental para a mente, 
comandado pela vontade espiritual. 

Melhora a imunidade.
É medicamento para o corpo e para a alma. 



  Irriga o teu organismo com 
pensamentos saudáveis.
  A ação da mente sobre a emoção, o 
corpo e toda a aparelhagem 
fisiológica é incontestável.
  Grande número de enfermidades se 
deve à ociosidade, ao desânimo, à 
revolta, às ideias autodestrutivas.   



   Canaliza o teu modo de pensar para as 
questões agradáveis, salutares, 
otimistas, e viverás sob o seu reflexo, 
desfrutando do bem-estar que se 
irradiará a outros, mimetizando e 
produzindo paz.
   Irradia a claridade da tua fé, através 
do teu sorriso, das tuas palavras, da tua 
atitude perante a vida. Vida Feliz 165 e 180, JA-DPF
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