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 A Bíblia tem uma lista de heróis da fé. Quando observamos os nomes listados, 

vemos que as pessoas ali citadas foram homens e mulheres comuns, cheios de 

qualidades e defeitos que a Bíblia faz questão de expor. Certamente a razão de seus 

nomes estarem nessa lista não foram suas habilidades e qualidades pessoais, mas a 

maneira como decidiram viver o imponderável de Deus. 

 Abraão, por exemplo, creu tão profundamente na promessa que Deus fez sobre 

Isaque, que mesmo entregando-o no altar do monte Moriá, Deus o ressuscitaria afim 

de concretizar seus planos (Hebreus 11.19). Esse é, certamente, um tipo de fé que nos 

surpreende até hoje, e nos estimula e viver um tipo de intimidade com Deus profunda 

e diária. Relendo esse capítulo de Hebreus, me deparei novamente com este versículo: 

Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que 

recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. (Hb 11.6 – NTLH) 

 O texto é muito rico e dele podemos extrair 2 lições: 

1. O primeiro passo da fé é crer que Deus existe! Não podemos vê-lo, mas cremos 

em sua existência e soberania. Talvez por isso, o capítulo de Hebreus 11 inicia 

dizendo que a fé é “a prova de que existem coisas que não podemos ver”. Isso me faz 

lembrar das palavras de repreensão de Jesus a Tomé: “— Você creu porque me 

viu? — disse Jesus. — Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram!” (João 

20.29) 

2. O segundo passo da fé é crer que Deus nos recompensa, quando buscamos 

conhecê-lo. Como vimos no devocional anterior, Deus é bom, e sabe dar coisas 

boas aos seus filhos. Precisamos orar crendo que, até mesmo quando pedimos, 

Deus se alegra de nós, pois quando direcionamos nossa esperança somente 

nele, declaramos ao mundo natural e sobrenatural que nossa fé está firmada no 

único e soberano Deus. É por isso que a oração é recebida como adoração no 

céu, a ponto de perfumar o trono do Altíssimo como o mais puro incenso 

(Apocalipse 8.4).  

Enquanto clamamos pela plena recuperação do nosso Pr. Paulo Davi, que 

sejamos levados pelo Espírito à dimensão de fé ensinada em Hebreus 11.6, pois não 

basta apenas crer que Deus existe,  é preciso crer que Ele está ouvindo nosso clamor e 

que, a seu tempo, nos recompensará com a resposta que tanto almejamos. 


