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O VALOR DA FÉ NA CONQUISTA DAS PROMESSAS 
Hebreus 10.39-40 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os dois versos 
finais do capítulo onze de Hebreus. Vamos estudar Hebreus 11.39-40. Um texto 
que é uma conclusão apropriada para esse relato em que o autor nos 
apresentou uma grande lista de homens e mulheres que viveram pela fé, uma 
fé prática, demonstrável e obediente e assim, obtiveram a possibilidade de 
entrar e permanecer na presença de Deus.  

 
Os exemplos que ele usou foram exemplos tanto do Antigo como 

do Novo Testamento e todos eles comprovam que eu e você podemos também, 
pela graça de Deus termos esse tipo de fé, termos e desenvolvermos nossas 
vidas com fé e vivendo assim obtermos o privilégio de mantermos comunhão 
com o Senhor.  
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Ao entrarmos pelo novo e vivo caminho aberto pelo Senhor Jesus 
à presença de Deus, pela fé, podemos fazê-lo com ousadia, coragem e 
liberdade. Mas tudo isso só nos é possível através da fé. É pela fé que obtemos 
as promessas que Deus nos concede.  

 
É pela fé que temos essa esperança, essa expectativa de 

usufruirmos das bênçãos que Deus tem disponibilizado para nós. O título para 
esse estudo, com base nesses dois versos finais do capítulo onde é: 

 

O VALOR DA FÉ NA CONQUISTA DAS PROMESSAS 

 
Hebreus 11.39-40 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, o autor desta carta foi bem franco com os seus 

leitores e disse-lhe (conf. v.32) que lhe faltaria tempo para alistar todos os 
exemplos que ele gostaria de mencionar para adverti-los a não retrocederem, 
mas também para incentivá-los a perseverarem no caminho de fé.  

 
No começo do capitulo doze, como veremos no próximo 

programa, o autor menciona que estamos diante de uma nuvem de 
testemunhas e num certo sentido podemos nos imaginar num estádio.  

 
Estamos correndo a nossa carreira cristã e temos uma grande 

torcida a nos incentivar a continuarmos firmes e não desistirmos. Essa torcida 
ou essa nuvem de testemunhas foi descrita pelo autor de Hebreus, mesmo 
citando de modo geral poucos nomes.  

 
Porém podemos identificar alguns deles pelo relato bíblico. Nos 

versos 33 a 35, que estudamos no programa passado foram citados os seus 
feitos heroicos. 

 
Pela fé subjugaram reinos (conf. Jz 4.6; 6.11; 11.1; 13.24; 2Sm 

5 – Débora e Baraque; Gideão; Jefté; Sansão; Davi); praticaram a justiça (conf. 
At 6.3; 10.35 – auxiliares dos apóstolos e todos os que praticam justiça); 
alcançaram as promessas (conf. 2Sm 7.11 - Davi); taparam as bocas dos leões 
(Dn 6.18; 2Tm 4.17 – Daniel e Paulo ); extinguiram a violência do fogo (Dn 3.19 
– Sadraque, Mesaque e Abdenego); escaparam do fio da espada (1Sm 18.11; 
1Rs 19.2; At 12.6 – Davi e Pedro); de fracos, tornaram-se fortes (Jz 16.26 – 
Sansão no seu momento final); fizeram-se poderosos na guerra (conf. Sl 18.34 
- Davi); puseram em fuga exércitos de estrangeiros (Jz 7.21 - Gideão); 
mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos (1Rs 17; 2Rs 14 – viúva 
de Serepta, a sunamita; viúva de Naim); morreram apedrejados (1Rs 21.13 e 
At 7 – Nabote e Estevão); serrados ao meio (provável referência a Isaías); 
mortos ao fio de espada (Jr 26.23; At 12.2 – profeta Urias e Tiago), andaram 
errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras (2Rs 1.8 e Mt – Elias e João 
Batista), foram destituídos, aflitos e maltratados (2Co 4 e 13 - Paulo). 
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Querido amigo, esses atos heroicos, esses atos proporcionados 
por esses homens e mulheres só foram realizados, só foram possíveis através 
da fé. É através da fé testada e submetida ao fogo das provações é que somos 
aperfeiçoados e recebemos a promessa de Deus. 

 
Esses versos 39 e 40, esclarecem que essas pessoas não 

alcançaram o cumprimento das promessas porque a consumação do plano de 
Deus ainda levaria muitos séculos para ser realizados. E, na verdade esse plano 
divino ainda está acontecendo e só se concluirá quando Senhor Jesus Cristo 
voltar.  

 
Esse plano maravilhoso de salvação, de redenção eterna foi 

iniciado já antes da Criação, na eternidade; se concretizou visualmente para 
nós no nascimento de Jesus Cristo, na plenitude do tempo (conf. Gl 4.4); mas 
esse plano só se completará na volta de Cristo.  

 
E o objetivo desse plano é que todos os crentes, todos aqueles 

que confiam no Senhor, todos os que vivem a vida de fé, todos os crentes do 
período do Antigo Testamento, bem como todos os crentes do período do Novo 
Testamento, bem como, também os crentes de toda a história da igreja, dos 
nossos dias e dos dias da volta do Senhor Jesus Cristo, todos, de uma só vez 
sejamos aperfeiçoados para entrarmos em definitivo na presença de Deus, 
herdando assim a sua promessa de plena comunhão com ele.  

 
Por isso o princípio que podemos extrair desse texto pode ser 

visto nessa frase: 
 

SOMENTE PELA FÉ ALCANÇAMOS O APERFEIÇOAMENTO QUE 
DEUS PROMETEU PARA NÓS 

 
Neste texto encontramos sete considerações que devemos fazer 

a respeito da fé. Antes de fazermos essas considerações vamos primeiramente 
ler o texto bíblico para que nossa reflexão não seja baseada em opiniões 
humanas, mas somente e exclusivamente na Palavra de Deus.  

 
Assim diz a Bíblia Sagrada: 
 

Hebreus 11.39-40 
 
39 Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé 
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa,  
 
40 por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para 
que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 

 
Muito bem, depois dessa leitura bem objetiva podemos detalhar 

o texto e fazer essas sete considerações que nos ajudarão a ver o valor da fé 
na conquista das promessas divinas: 
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Consideramos em 1º lugar que a fé está disponível aos 
homens, vs. 39: 

 

39 Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé 
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa,  

 
Paulo nos ajuda a entender essa frase: Na sua carta aos efésios 

ele nos diz claramente: 
 

Porque pela graça sois salvos, mediante 
a fé; e isto não vem de vós; é dom de 
Deus; não de obras, para que ninguém 
se glorie. Efésios 2.8-9  

 
É certo que se discute qual é o dom de Deus ao qual Paulo se 

refere neste texto. Alguns entendem que é a salvação, o dom de Deus. Outros, 
como eu, entendemos que o dom de Deus é a fé.  

 
Esta fé é um presente de Deus para que os homens creiam. Deus 

nos presenteou com esse dom inefável. E na verdade esse dom foi 
disponibilizado desde o Antigo Testamento, mesmo antes da antiga aliança ser 
estabelecida e firmada.  

 
Na época da promessa, já feita com Abraão, o caminho da 

salvação, da justificação, da vida agradável a Deus era a fé. Mas, quando 
olhamos para os versos iniciais desse capítulo, mesmo antes de Abraão, com 
Abel, Enoque e Noé, a fé já era a maneira pela qual as pessoas podiam chegar 
a Deus e permanecer na sua presença. 

 
Nesse caso específico, Enoque era alguém que vivia pela fé e 

estava na presença de Deus, que Deus o tomou para si. Que privilégio termos 
esse presente de Deus! 

 
Consideramos em 2º lugar que a fé nos concede sermos bons 

testemunhos, vs. 39: 
 

39 Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé 
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa,  

 
A vida de fé deve ser vivida e evidenciada mesmo que as 

promessas ainda estejam longe de serem conquistadas. Quando vivemos dessa 
maneira, confiando e antevendo as promessas damos um bom testemunho.  

 
Deus nos vê e percebe que o nosso testemunho é aceitável, 

percebe que nossa vida tem sido digna e assim é como se ele testemunhasse 
a nosso respeito. 
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Consideramos em 3º lugar que a fé não está condicionada à 
concretização das promessas, vs. 39: 

 

39 Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé 
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa,  

 
A vida de fé que Deus requer de nós não pode estar condicionada 

à concretização das promessas senão não seria uma vida de fé. Foi Jesus que 
disse a Tome:  

 

... Porque me viste, creste? Bem-
aventurados os que não viram e creram. 
João 21.29 

 
Consideramos em 4º lugar que a fé está condicionada à Palavra 

de Deus, vs. 40: 
 

40 por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para 
que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 

 
Ainda que tantas pessoas tenham feito e recebido coisas 

extraordinárias por meio da fé, e, por isso, “obtiveram bom testemunho por 
causa da sua fé” é claro nesse texto que eles não obtiveram a concretização 
da promessa.  

 
O que o autor quer dizer é que nenhum deles viu o cumprimento 

das profecias referentes à chegada do Messias, mas por terem fé, por 
confiarem em Deus, continuaram caminhando com segurança, sem 
retrocederem. 

 
Consideramos em 5º lugar que a fé se coloca submissa aos 

valores divinos, vs. 40: 
 

40 por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para 
que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 

 
Conforme os autores de “A Supremacia de Cristo – Estudos na 

carta aos hebreus” (2008, p.67), nesse verso continuamos percebendo que o 
autor quer nos mostrar ainda mais uma vez que em Jesus Cristo temos algo 
melhor, algo superior. E ele comprova essa verdade através da seguinte frase:  

 

... por Deus ter provido coisa superior a 
nosso respeito ... (vs. 40).  

 
Ora, é necessário entendermos que o autor está se referindo à fé 

cristã. A fé em Cristo é superior, pois é ela que tem o real valor diante de 
Deus.  
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A prática da lei, a obediência externa aos mandamentos, 
regulamentos e obrigações não levaram o homem a Deus. O verdadeiro valor 
considerado por Deus é a fé. A fé nesse sentido pode ser considerada, como 
disse Paulo, referindo-se ao amor ... E eu passo a mostrar-vos ainda um 
caminho sobremodo excelente ... (1Co 13.1), o caminho da fé é esse caminho 
sobremodo excelente. É o caminho da fé que é valorizado por Deus! 

 
Consideramos em 6º lugar que a fé equipara a todos do povo 

de Deus, vs. 40: 
 

40 por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para 
que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 

 
Ao referir-se a fé cristã, o autor mostra que sendo recebida como 

dom de Deus, todos os crentes são equiparados. Foi exatamente por isso que 
Jesus Cristo, referindo-se a João Batista, afirmou:  

 

entre os nascidos de mulher, ninguém é 
maior que João Batista; mas o menor do 
reino dos céus é maior do que ele (conf. Lc 
7.28).  

 
Temos que considerar dois fatos importantes nesse verso:  
 
1) Ninguém é maior que João Batista, porque ele foi o único 
profeta da antiga aliança que anunciou a vinda do Messias e teve 
o privilégio de ver o cumprimento da sua profecia. Você deve se 
lembrar que os dois eram primos e que antes de Jesus ser 
batizado ele conversou e esclareceu a João o motivo pelo qual 
ele devia ser batizado.  
 
2) Mas, o menor no reino dos céu é maior do que João porque, a 
partir da vinda do Messias, a partir da vinda de Jesus as pessoas 
entram no reino de Deus, crendo em Cristo e ele, Jesus, é maior 
do que todos. Assim todos estão equiparados. 
 
Consideramos em 7º lugar que a nos leva a todos ao 

aperfeiçoamento, vs. 40: 
 

40 por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para 
que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 

 
O aperfeiçoamento é essa vida íntegra, madura, é a vida 

justificada, salva, plena que pode nos levar a presença de Deus e pode nos 
fazer permanecer na presença de Deus. 
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CONCLUSÃO 

 
Quando andamos pela fé e pela fé no filho de Deus, vivemos a 

vida que agora temos ainda nesse corpo (conf. Gl 2.20-21) temos uma vida 
diferenciada.  

 
O autor de Hebreus diz-nos que esse tipo de vida é uma vida tão 

especial, tão fora dos padrões desse mundo que o mundo não é digno de gente 
com esse tipo de vida.  

 
A estatura espiritual desse tipo de vida faz com que esses que 

vivem dessa forma, pela graça de Deus, sejam presenteados com uma cidade 
superior. 

 
Você tem certeza de que habitará nessa cidade celeste?  
 
A garantia para isso é sua vida de fé! 
 
Até o próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-valor-da-fe-na-conquista-das-
promessas/ 
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