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OS HERÓIS DA FÉ EM HEBREUS 11

Introdução

E
m Hebreus 11 encontramos a lista dos heróis da fé. Essas 
pessoas são um exemplo para nós. A vida cristã traz consigo 
lutas e sofrimentos. O capítulo 10 da epístola de Hebreus 

expressa isso claramente, como podemos ver nos versículos 32 
a 39. Somos exortados a não abandonar a con�ança nem retro-
ceder. A título de ilustração, o capítulo seguinte traz então uma 
lista de pessoas que creram e venceram pela fé. Estes exemplos 
devem nos levar a persistir com paciência na luta que nos foi de-
signada e a olhar para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé.

A fé é a chave para o tesouro de Deus. É por isso que o inimi-
go tenta nos desviar da verdadeira fé. Ele não quer que experi-
mentemos Deus como o doador de todas as boas dádivas.

Hebreus 11.6 diz: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois 
quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recom-
pensa aqueles que o buscam”.

Por isso acreditamos que é necessário ler constantemente a 
Escritura, para que a nossa fé não enfraqueça, mas seja fortale-
cida, a �m de que por meio dela sejamos vitoriosos e realizemos 
obras que glori�cam nosso grande Deus. A�nal, Romanos 10.17 
a�rma que “a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é 
ouvida mediante a palavra de Cristo”.



Heróis da Fé

8

Em Hebreus 11 lemos repetidas vezes a expressão “Pela fé...”; 
“pela fé”, superou obstáculos que humanamente eram intrans-
poníveis; “pela fé”, evitou o pecado e os prazeres do mundo; 
“pela fé”, viveu uma vida santa; “pela fé”, não tinha medo; “pela 
fé”, alegrava-se no futuro, numa vida em glória.

Pela fé... Você também pode ser alguém que pela fé alcança 
as promessas que Deus dá a todo aquele que crê. E é por esse 
motivo que essas palavras são para você. Esperamos que a sua fé 
seja fortalecida.

Simplesmente creia a cada dia, mesmo que esteja em meio 
a tempestades. Creia, ainda mais em situações perigosas. Jesus 
disse: “... tão somente creia”.

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

Infelizmente a palavra fé, ou melhor, o verbo crer, perdeu o 
signi�cado original. Diz-se, por exemplo: “Creio que vai cho-
ver”. Assim, ela acaba expressando incerteza. Na Bíblia, porém, 
o signi�cado é exatamente o contrário. É algo de que se tem 
certeza.

Outros usam a expressão “só acredito (creio), vendo”. Isso 
também é pouco sensato – basta considerar, por exemplo, a ele-
tricidade. Não se pode vê-la, mas mesmo assim existe. Pode-se 
perceber seus efeitos. Ou o telefone: comunicamo-nos com ou-
tra pessoa do outro lado da linha e, apesar de não vê-la, temos 
certeza que ela está lá.

O que então signi�ca “fé”? Fé é a certeza absoluta de que 
Deus cumprirá o que prometeu. Todas as pessoas mencionadas 
em Hebreus 11 tinham fraquezas e limitações, mas se apegavam 
sem pestanejar ao que Deus falara. Isso é fé.

Portanto, a fé não depende de seus sentimentos, de sua força 
(veja o exemplo de Sara, que não tinha força própria: v. 11) ou 
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de suas capacidades. Ter fé signi�ca agarrar-se ao que Deus diz. 
É viver cada dia con�ando no que o Senhor a�rma nas Escri-
turas. Isso signi�ca que, mesmo que as circunstâncias e a sua 
experiência não coincidam com o que você desejaria que fossem, 
a palavra de ordem é ter fé, seguindo o exemplo de Pedro em 
Lucas 5.5: “Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos 
nada”. (Essa é a experiência.) No entanto, ele não para por aí. 
Ele acrescenta um mas: “Mas, porque és tu quem está dizendo 
isto, vou lançar as redes”. Quem vive pela fé acrescenta esse mas.

A pergunta não é se você pode ou não ter fé. Seja sincero 
e admita que o único empecilho que pode haver é dizer: “não 
quero”.

O justo viverá pela fé. Ele baseia-se na Palavra de Deus e está 
mais seguro do que qualquer coisa que exista na face da terra. 
E, mesmo que a terra desapareça, a palavra de Mateus 24.25 
permanecerá. Por isso, quem tem fé está seguro e nada o abalará.

“Pois foi por meio dela [da fé] que os antigos receberam bom 
testemunho.” (Hebreus 11.2)

A fé é tão certa que algumas pessoas dão a vida por ela. Moisés 
não tinha dúvidas de que a decisão de deixar o Egito era correta. 
Ele tinha fé e certeza de que Deus tinha algo muito melhor para 
ele do que todas as riquezas do mundo. Mesmo que ainda não 
visse nada daquilo que Deus tinha para ele, ele vivia com essa 
esperança, pela fé.

A verdadeira fé consiste em não duvidar do que ainda não se 
vê. Sentimentos são traiçoeiros e teimosos. Quem con�a neles é 
tolo, conforme Provérbios 28.26: “Quem con�a em si mesmo 
é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre pe-
rigo”. Con�e no que Deus diz em sua Palavra. Números 23.19 
declara: “Deus não é homem para que minta, nem �lho de ho-
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mem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso 
promete e deixa de cumprir?”.

Quem duvida faz de Deus um mentiroso, e por isso Tiago 
1.6-7 ensina: “Peça-a [a sabedoria], porém, com fé, sem duvidar, 
pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agi-
tada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma 
do Senhor”.

A respeito de Moisés, o autor de Hebreus declara: “... perseve-
rou, porque via aquele que é invisível” (11.27). Quem realmente 
tem fé não se deixa orientar pelo que é visível. Esse é o segredo 
de todos que têm fé inabalável, que apesar dos contratempos e 
das circunstâncias frustrantes têm fé sem duvidar.

Tomemos como exemplo Abraão, que estava numa situação 
sem esperança, como descreve Romanos 4. Ele não vacilou, ape-
sar do seu corpo envelhecido e da esterilidade de Sara. Nada 
disso o levou à dúvida. Romanos 4.20-21 expressa isso da se-
guinte forma: “Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em 
relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu 
glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era po-
deroso para cumprir o que havia prometido”. Essa é a verdadeira 
fé, que não se baseia em coisas visíveis e não se deixa abalar por 
nada, mas con�a em Deus em todas as situações e se alicerça nas 
suas Escrituras e em suas promessas.

“Pela fé entendemos que o universo foi formado pela pala-
vra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do 
que é visível.” (Hebreus 11.3)

Pela fé entendemos o que para a inteligência do mundo per-
manece uma incógnita. Quem tem fé sempre está em melhores 
condições, seja ao viver no mundo, seja ao despedir-se dele. Deus 
disse “haja”, e suas ordens se cumpriram. Ainda hoje, quem crê 
pode experimentar Deus dessa forma. Ainda hoje o desa�o de 
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Jesus à Marta vale também para nós: “Não falei que, se você 
cresse, veria a glória de Deus?” (João 11.40). Nas questões espi-
rituais, a fé vem antes da razão.

A Terra gira em torno de si mesma a uma velocidade de pouco 
mais de 1.600 km/h. Se a velocidade fosse menor, o Sol queima-
ria tudo ou então o frio congelaria tudo.

O Sol arde a cerca de 5.500 oC em sua superfície. Se essa tem-
peratura diminuísse só um pouco, tudo se congelaria na face da 
Terra. E um pequeno aumento bastaria para carbonizar o nosso 
planeta.

A Lua está a 384.400 km da Terra. Numa distância menor, a 
in�uência dela sobre a maré seria tão grande que grandes partes 
da Terra �cariam cobertas duas vezes ao dia.

Se a crosta terrestre fosse um pouco mais grossa, não haveria 
oxigênio, vital para seres humanos e animais. Se o Atlântico fosse 
um pouco mais fundo, o oxigênio e o óxido de carbono seriam 
absorvidos e nenhuma planta teria condições de vida.

Todos esses fatos estão interligados e possibilitam a vida. A 
probabilidade de que tudo tenha surgido ao acaso – e não atra-
vés de um Criador – seria, na melhor das hipóteses, de uma em 
vários milhões.

O fato de que a Terra foi criada conforme descrito em He-
breus 11.3 é incontestável. Nunca foi melhorada e nem pode 
ser. Se Deus criou tudo tão perfeito, e cuida para que tudo per-
maneça nessa perfeição, por que nós nos preocupamos com a 
nossa vida, que é tão insigni�cante diante de tudo isso? Você 
se pergunta: “Como enfrentar o dia de hoje?”. Deus, que pode 
tudo e fez tudo com tanta perfeição, não seria capaz de susten-
tar você durante esse dia e providenciar tudo da melhor forma? 
Creia nele e em sua Palavra, e assim você terá esperança e auxilio 
para o dia de hoje. Como diz um antigo hino de Paul Gerhardt: 
“Aquele que determina caminhos, percursos e trajetórias para 
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nuvens, ares e ventos também encontrará caminhos que seu pé 
possa trilhar”.
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ABEL

“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) 

C
aim e Abel representam dois tipos diferentes de pessoas na 
história da humanidade. Caim representa a religiosidade e 
Abel, a fé verdadeira.

O primeiro tipo é a pessoa não salva e não renovada, que ten-
ta, por seus próprios esforços e façanhas, tornar-se justo diante 
de Deus. E o segundo é um exemplo da pessoa que realmente crê 
e se aproxima de Deus pelo sangue de Jesus, reconhecendo que 
necessita de um substituto.

É exatamente isso que acontece conosco. Não somos justi-
�cados por causa de nosso caráter e de nossas boas ações, mas 
somente com base na obra redentora de Jesus Cristo, por meio 
da fé nessa obra.

O nome Abel signi�ca “vento” ou “insigni�cância”. Esse per-
sonagem reconheceu sua insigni�cância diante de Deus e que era 
um pecador necessitado de alguém que entregasse a vida em seu 
lugar. Assim ele se apresentou a Deus, da mesma forma como 
o publicano que estava ciente de seu pecado e indignidade. O 
fariseu, em contrapartida, orgulhava-se de suas proezas.

O versículo acima continua dizendo que “foi reconhecido 
como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas”. Sobre o pu-
blicado, Jesus disse: “Eu digo que este homem, e não o outro 
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[o fariseu, ou Caim] foi para casa justi�cado diante de Deus” 
(Lucas 18.14).

Seguir os passos de Caim signi�ca desprezar o sacrifício de 
Jesus e viver orgulhosamente como se não fosse necessário que 
Jesus tivesse morrido por nós. Sabemos que Caim odiava seu 
irmão, o que é consequência de uma vida não renovada, aparen-
temente muito religiosa, mas na qual o coração continua cheio 
de pecado.

Quem quiser viver com Deus terá de sofrer perseguições. As-
sim era desde o início do mundo, e continua sendo até hoje. Em 
1Pedro 1.13 lemos: “Portanto, estejam com a mente preparada, 
prontos para agir; estejam alertas e ponham toda a esperança na 
graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado”. 
De nós não vêm nada de bom, precisamos de Jesus o tempo todo 
para conseguirmos viver de forma correta diante de Deus.
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ENOQUE

“Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experi-
mentou a morte; ‘e já não foi encontrado, porque Deus o 
havia arrebatado’, pois antes de ser arrebatado recebeu tes-
temunho de que tinha agradado a Deus.” (Hebreus 11.5)

E
m Gênesis 5.22 lemos o seguinte sobre Enoque: “Depois que 
gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos”. E o 
versículo 24 continua: “Enoque andou com Deus; e já não 

foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado”.
É maravilhoso quando uma pessoa começa a andar com Deus. 

É um milagre divino e um motivo de agradecimento. Mas trata-
-se quase de um milagre ainda maior quando ela, após dezenas
de anos de vida cristã, continua com o mesmo fervor pela causa
de Cristo e sua obra.

Na epístola aos Filipenses, por exemplo, lemos que Paulo, de-
pois de 27 anos seguindo �elmente Jesus e tendo passado por 
várias decepções, incluindo até castigos físicos, continuava fas-
cinado e dominado por Jesus Cristo. Todas as experiências que 
ele viveu poderiam tê-lo deixado magoado e desanimado. Mas 
em Filipenses 3.8 ele escreve: “Mais do que isso, considero tudo 
como perda, comparado com a suprema grandeza do conheci-
mento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as 
coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo”.

Quantos começaram a vida cristã com entusiasmo, mas 3 
meses ou 3 anos depois, todo o entusiasmo já desapareceu? A 
�delidade de Enoque, que permaneceu na fé por 300 anos, é 
exemplar. A recompensa para ela está no �nal. Hebreus 13.7b 



Heróis da Fé

16

diz: “Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem 
a sua fé”.

A época em que Enoque viveu não o favoreceu de forma al-
guma, pois o período que antecedeu o Dilúvio levou o Senhor à 
seguinte conclusão: as pessoas não querem mais ser castigadas por 
meu Espírito – só há maldade no coração deles (cf. Gênesis 6.3).

O nome Enoque signi�ca ensinar, admoestar. Assim, ele pode 
nos ensinar a permanecer �rmes na vida cristã, mesmo que tudo 
e todos à nossa volta sejam mundanos. Ele pode nos ensinar a 
não retroceder no amor a Deus, mas a avançar e permanecer 
naquilo que a Palavra de Deus ensina (2Timóteo 3.14).

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se 
aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aque-
les que o buscam.” (Hebreus 11.6)

A chave para obter os tesouros divinos é a fé. Essa fé espera 
obter algo de Deus. Não faz sentido chegar ao Senhor e não 
esperar nada dele. Uma pessoa que duvida não obterá nada de 
Deus, diz Tiago 1.6-7. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala disso: 
recebiam e agiam pela fé.

Satanás faz de tudo para roubar nossa fé, já que é ela que 
leva Deus a nos recompensar. Perder a fé não signi�ca necessa-
riamente parar de orar, de ir aos cultos ou de ler a Bíblia, mas 
fazer tudo isso sem esperar algo de Deus. Em 1João 5.10b lemos: 
“Quem não crê em Deus o faz mentiroso”.

Seus problemas parecem não ter solução? Suas experiências 
levam você a dizer que não vale a pena? Não permita que isso lhe 
tire a fé de que Deus pode ajudar. Crer como uma criança honra 
a Deus, e ele se agrada disso. Ter fé é dizer: “Não sinto nada de 
seu poder, mas mesmo assim sei que ele me levará ao destino”.

Alguém perguntou a George Müller qual era a melhor manei-
ra de adquirir uma fé forte e �rme. “A única maneira”, respon-
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deu o patriarca da fé, “é passar por grandes provações. Aprendi a 
ter fé ao permanecer �rme nas grandes provações”.

Quando Jesus não atendeu imediatamente ao pedido de Mar-
ta e Maria, elas também abriram mão da esperança. Mas “en-
tão [Jesus] lhes disse claramente: ‘Lázaro morreu, e para o bem 
de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês 
creiam’” (João 11.14-15).

Por isso, o lema de hoje deve ser: creia e não murmure, por-
que quando Deus promete, ele também é poderoso para cum-
prir (cf. Romanos 4.20-21).

O Salmo 34.4 diz: “Busquei o Senhor, e ele me respondeu; 
livrou-me de todos os meus temores”. Quem crê não passa ver-
gonha. Con�emos em Deus, pois o que ele prometeu também 
se cumprirá.






	Blank Page
	Blank Page



