Pela fé
“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos”. (Hebreus 11.1)

O que é fé?
O capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido por relatar os heróis da fé, mas o centro deste capítulo não
são os personagens bíblicos e os seus grandes feitos, mas sim a fé que os motivou. O primeiro versículo
deste capítulo nos ensina que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá convicção de coisas
que não vemos. É a certeza de que aquilo que foi prometido por Deus se cumprirá.

Pela fé testemunhamos
“Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo,
quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala”. (Hebreus 11.4).
Abel é o quarto homem citado na bíblia, logo após Adão, Eva e Caim (Gênesis 4.1-2). Mesmo tendo vivido
há muitos anos atrás e não tendo relatos detalhados de sua vida, o seu testemunho é vivo e conhecido até
os dias de hoje. Esse, portanto, é um dos resultados da fé, manter vivo o testemunho daqueles que agradam
a Deus e são considerados justos.

Pela fé coisas grandiosa acontecem
“Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir
sua promessa” (Hebreus 11.11).
Muitos anos da vida de Sara foram marcados pela tristeza e vergonha por ser estéril, mas a baixa
probabilidade de dar luz a um filho não abalou a sua fé. E por ter crido que Deus era fiel para cumprir o que
havia prometido a Abrão, já idosa ela gerou o filho de muitas nações (Gêneses 17.16). Não há limites para o
que Deus pode fazer através da fé. Jesus disse aos seus discípulos que se tivessem fé e não duvidassem,
poderia fazer mais do que Ele mesmo. Poderiam dizer ao monte “levante-se e atire-se no mar, e isso
acontecerá” (Mateus 21.22).

Pela fé vencemos o medo
“Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por três meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era
linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei” (Hebreus 11.23).
Moisés nasceu em um momento muito adverso para o povo de Israel. Faraó havia dado ordens expressas
às parteiras hebreias para matarem todos os meninos que nascessem, pois o povo de Israel estava ficando
mais numeroso e mais forte do que os egípcios (Êxodos 1.15-17). Ainda que fosse muito arriscado
desobedecer uma ordem de faraó, os pais de Moisés não ficaram paralisados pelo medo porque tinham
fé de que o seu filho sobreviveria. Por sua vez, Moisés não teve medo de sair do Egito e guiar todo um
povo pelo deserto porque tinha fé (Hebreus 11.27). Desde o nascimento a vida de Moisés é um exemplo
da prática da fé e nos mostra que se acreditarmos fielmente nas promessas de Deus e no seu poder,
venceremos o medo e agiremos.

Pare, pense e exercite a sua fé
Como vimos, através da fé podemos viver uma vida de testemunho, de milagres e sem o domínio do medo
sobre nós. Mas tão importante quanto sabermos e vivenciarmos isso, é lembramos que sem fé é impossível
agradar a Deus. Que essa palavra nos motive a buscar cada vez mais o dom da fé e termos a certeza de que
podemos experimentar mais de Deus se crermos e descansarmos no seu poder.

