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FÉ DEFINIDA 
Hebreus 11.1-3 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o primeiro 
parágrafo do capítulo onze de Hebreus. Vamos estudar o texto de Hebreus 
11.1-3. Vamos refletir sobre a importância de definirmos corretamente a fé, 
para que possamos perceber na prática como exercitá-la e usá-la em nossa 
relação com Deus. 

 
Creio que você como eu tem ouvido durante a sua vida algumas 

expressões que popularmente se referem a fé. Podemos classificá-las de cinco 
maneiras: 

 
1) A fé cega, isto é, a concepção de um grande filósofo alemão 

Kierkgaard, que dizia que a fé é um salto no escuro; 
2) A fé quantificada, isto é, descreve a quantidade da fé, 

quando se diz: Ah! Ore por mim, eu não tenho tanta fé como 
você! 

3) A fé qualitativa, isto é, a fé que é medida em sua qualidade, 
quando se diz: Ah! Eu não consigo ver a vida dessa maneira, 
com tanto otimismo! 

4) A fé positiva, isto é, a fé na própria fé, quando se diz: Acorde 
sorrindo, escove os dentes e antes do café, diga para si 
mesmo: tenho fé, vai dar tudo certo! 



 

      

 

2 
 

5) A fé subjetiva, isto é, a fé que só você sente, quando você, o 
seu “eu” está no centro, e você diz para você mesmo: esse é 
o meu entendimento e assim vai dar certo; essa é a minha 
maneira de pensar! 

 
Todas essas maneiras populares, todas essas definições não se 

adéquam à fé objetiva que as Escrituras ensinam e registram. A fé operosa, a 
fé que atua pelo amor, a fé que é demonstrada na obediência é bem diferente 
desses conceitos populares.  

 
Sendo assim, temos que conhecer, compreender, e entender o 

que é fé. E, para isso precisamos refletir sobre esses versos que nos dão uma 
clara definição de fé. Por isso o título para esses versos é: 

 

FÉ DEFINIDA 

 
Hebreus 11.1.3 
 

INTRODUÇÃO 

 
Quando mencionamos esses versos, muitos de nós que 

conhecemos a Bíblia e a lemos com frequência, lembramos que o seu conteúdo 
é uma explicação da fé. Porém, nós que estamos estudando o livro de Hebreus 
devemos lembrar o contexto para compreendermos corretamente a razão do 
autor colocar essas palavras exatamente nesse ponto do livro. 

 
Você se lembra que o autor de Hebreus concluiu o capítulo 10 

observando que aquele que quer agradar ao Senhor, além de não retroceder, 
além de não voltar atrás naquilo que já alcançou através de Jesus Cristo, deve 
viver pela fé (conf. Habacuque 2:4).  

 
Em outras palavras, o autor está dizendo que o tipo de fé que 

leva uma pessoa a perseverar na obediência ao Senhor até o fim é a fé 
objetiva, demonstrável, comprovada, uma fé que pode ser testemunhada. 
Somente quando temos essa fé é que receberemos a recompensa prometida 
(Hebreus 10:35-39).  

 
Porém, como sabemos, palavras de encorajamento podem ajudar 

uma pessoa a se comportar bem, mas um bom exemplo é ainda mais poderoso. 
Por isso, nesse capítulo 11, ele ilustra essa fé observando os exemplos de 
homens e mulheres do Antigo Testamento. Eles que não confiaram em si 
mesmos, não confiaram na lei, mas confiaram em Deus. Esses homens e 
mulheres de fé, são exemplos e nos desafiam a viver de tal forma a agradar a 
Deus. 

 
Logo no início do capítulo, nos versos que requerem nossa 

reflexão, o autor nos mostra que a fé bíblica nos permite esperar aquelas 
coisas que não podemos ver (11:1), conforme Romanos 8:24: 
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 Pois nessa esperança fomos salvos. 

Mas, esperança que se vê não é 
esperança. Quem espera por aquilo 
que está vendo? Romanos 8:24 

 
Entretanto, se não podemos ver aquilo em que depositamos nossa 

esperança, como saber que aquilo existe ou que o receberemos? A função da 
fé é que ela substitui a prova objetiva daquilo em que depositamos a 
esperança.  

 
O autor ilustra o papel da fé quando ele observa que cremos que 

o universo foi criado pela palavra de Deus porque as Escrituras revelam esse 
fato e temos confiança na veracidade tanto de Deus como de sua Palavra. E, 
a partir daí, como veremos nos próximos cinco programas em que estudaremos 
este capítulo, o autor nos apresenta uma série de exemplos de verdadeiros 
crentes que nos inspiram e nos desafiam por suas vidas de confiança em Deus.  

 
Porém, para termos esse mesmo tipo de fé, é imprescindível que 

a detalhemos compreensivelmente. Por isso, entendo que o princípio que 
esses versos nos apresentam e nos desafiam a praticá-lo pode ser visto nessa 
frase: 

 

SOMENTE QUANDO DEFINIMOS A FÉ EM TODO O SEU 
SIGNIFICADO PODEMOS USUFRUIR DOS SEUS RESULTADOS. 

 
Neste texto encontramos sete expressões que nos ajudam a 

definir a fé. Porém, antes de iniciarmos a nossa reflexão sobre essas sete 
expressões, vamos ler o texto bíblico que dará base para nossas considerações. 
Diz assim a Palavra de Deus: 

 

 
Hebreus 11.1-3 
 
1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 
coisas que não vemos. 
 
2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom 
testemunho. 
  
3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra 
de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. 
 

 
Muito bem, agora podemos detalhar essas expressões que nos 

ajudam a definir o que é fé: 
 
A 1ª expressão mostra que a fé é a certeza, vs. 1: 
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1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 
coisas que não vemos. 

 
Muita gente pensa que fé não é algo prático. Mas, por meio deste 

capítulo, vemos que a fé é prática. Aqui temos uma definição muito 
importante. O autor define o que é fé e como homens e mulheres foram 
revolucionados pela fé.  

 
Este capítulo é chamado de “a galeria dos heróis da fé”. Podemos 

dizer que a fé verdadeira é um dom de Deus. Como poderia o homem viver 
pela fé, se Deus não lhe desse a fé? A fé se baseia na Palavra de Deus.  

 
Não haveria fé se não houvesse a Palavra de Deus. A fé sempre 

se baseia, não nos fatos que são vistos, nem nas coisas que já temos, mas 
naquilo que Deus diz existirem, ou em fatos sobre os quais Deus faz 
afirmações, mesmos que não o vejamos. Isto é fé.  

 
A fé, pois, se baseia na Palavra de Deus, é a certeza que temos, 

pois Deus o disse. 
 
A 2ª expressão mostra que a fé implica em esperança, vs. 1: 
 

1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 
coisas que não vemos. 

 
Embora tenhamos muitas pessoas contrárias a fé, pessoas que 

não creem e que dizem que a fé é coisa inútil, estas mesmas pessoas têm fé.  
 
Creem, como nós naquilo que nunca viram, ou em algo que estão 

esperando. Assim como o cientista tem fé em algo que ele não conhece, e 
espera por algo novo, cada um de nós temos alguma fé que implica em 
esperança. 

 
Um cientista tem fé, pois quando ele começa a inventar algo, ou 

a descobrir algo, ele emprega a fé, ele emprega a esperança, a expectativa 
de que algo novo vai surgir, vai ser demonstrado.  

 
Se não mantivesse a esperança, não teria condição para produzir 

nada. É a fé, é a esperança, que o impulsiona na direção das pesquisas, das 
descobertas e das invenções.  

 
Se ele perde a esperança, abandona a fé, e abandona também a 

sua missão de ajudar o ser humano com suas pesquisas, descobertas e 
invenções. É sempre a esperança que leva o homem para frente no 
desempenho de sua missão, seja ela espiritual ou seja material.  
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Mas, a fé a que o autor está se referindo aqui, é a fé em Deus, 
na Palavra de Deus, naquilo e nos fatos referidos por Deus na Sua Palavra.  

 
A 3ª expressão mostra que a fé é a convicção, vs. 1: 
 

1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 
coisas que não vemos. 

 
O campo da fé é invisível, podemos dizer assim. Embora tenha 

fundamento indiscutível e insofismável, o campo da fé é invisível e exige nossa 
convicção sobre quem está dizendo. 

 
Quando Deus diz que há um céu para os seus filhos, para todos 

aqueles que creem nele, então podemos crer no que Deus está dizendo. Eu 
creio em muitas coisas que nunca vi. 

 
Coisas que estão longe de mim, noutras cidades, estados, países, 

continentes, noutros planetas. Mas, eu creio porque o que leio a respeito tem 
fundamento, tem base.  

 
Eu creio na autenticidade de quem escreveu ou falou. Deus diz 

na sua Palavra que existe céu, para todos os que creem em Jesus. Então, eu 
creio na Palavra de Deus, na sua afirmação. Isto é fé, isto é convicção, mesmo 
que eu nunca tenha visto o céu. Mas, creio no que Deus diz. Eu creio na 
autenticidade da Sua Palavra. 

 
A 4ª expressão mostra que a fé implica em fatos que não se 

vê, vs. 1: 
 

1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 
coisas que não vemos. 

 
O homem incrédulo tem dificuldade de aceitar a Bíblia como 

sendo a verdade de Deus. O homem, descrente pode até ler a Bíblia, mas não 
chega a compreender, nem a crer no que a Bíblia diz, porque exige crermos 
no que não se vê. Para muitos, a leitura da Bíblia é como ler um livro de ficção.  

 
Para alguns incrédulos, a Bíblia é um livro escrito pelos homens, 

procurando alcançar fins, objetivos ou propósito morais e religiosos. Mas, a 
Bíblia é muito mais do que isto. É a Palavra de Deus. Daí o grande valor da 
Bíblia. Ela é inigualável. É um livro cuja autoria é divina. Deus a escreveu 
usando seres humanos, homens separados e chamados para fazerem esse 
registro.  

 
A Bíblia é um livro que nos fala a verdade sobre o passado, o 

presente e principalmente sobre o futuro do ser humano. Ela é um livro que 
fala sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a salvação, sobre 
a condenação, sobre o pecado, e a morte de Cristo para destruir o pecado. A 
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Bíblia é a fonte de informação que Deus, o criador, nos dá sobre o homem, 
seu estado, seu passado, presente e futuro. 

 
Mas, além disso a Bíblia é um livro que fala sobre as grandes 

ações de Deus para salvar o homem, que caiu, que pecou. A Bíblia é história 
dos homens caídos, e das bondosas ações salvadoras de Deus. O centro deste 
livro é a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Por isso a nossa fé, mesmo que não 
veja o visível tem como fundamento a própria Palavra de Deus. 

 
A 5ª expressão mostra que a fé proporciona bom testemunho, 

vs. 2: 
 

2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom 
testemunho. 

 
Nesse verso o autor menciona os “antigos”, aqueles cujos nomes 

aparecem neste capítulo, e, a partir de Abel, eles são apresentados aqui como 
ilustração do que a fé pode fazer.  

 
A fé, tal como foi definida, revolucionou estas vidas de uma 

maneira maravilhosa. Como estudaremos posteriormente, a fé é um poder 
maior, muito maior, do que os explosivos, do que o fogo ou qualquer força da 
natureza. A fé é o maior poder que existe na terra. Ela pode tudo, ela tudo 
vence.  

 
Paulo, cheio de fé, disse:  
 

Tudo posso naquele que me fortalece 
(Filipenses 4.13).  

 
E o apóstolo João também escreveu:  
 

... esta é a vitória que vence o mundo: a nossa 
fé (1Jo 4.5).  

 
A fé não é teoria. É um poder, é uma capacitação divina. É uma 

energia celestial. É celestial, porque a fé nos liga ao céu. A fé nos liga a Deus. 
Mas, é lógico que estamos nos referindo à fé cristã, porque há outros tipos de 
fé, que nada podem, que nada fazem, visto que depende do objeto em que a 
fé está depositada.  

 
Na Bíblia temos muitos exemplos de tipos de fé que revelaram 

completa fraqueza e ineficácia, como a fé dos quatrocentos e cinquenta 
profetas de Baal, que clamaram por ele desde a manhã até ao meio dia e não 
receberam nenhuma resposta (1Rs 18.20-29). Por isso não devemos confundir 
fé com superstição. Ou, não devemos perder tempo depositando a nossa fé 
numa divindade ou num objeto que não seja o Deus verdadeiro. 
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A 6ª expressão mostra que a fé nos faz reconhecer que o 
universo foi criado por Deus, vs. 3: 

 

3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra 
de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. 

 
Até agora o que estamos dizendo não significa que a Bíblia ou o 

cristianismo seja uma crença para pessoas que não raciocinam. Não. De forma 
alguma. A Bíblia é um livro de fatos e verdades que apela para o raciocínio do 
homem, raciocínio que lhe foi dado pelo próprio Deus, a razão do homem deve 
funcionar, é para operar, é para ser usada em todas as esferas da vida humana.  

 
O cristianismo revigora a razão e enobrece todas as faculdades 

que o homem tem. Mas, mesmo assim, temos que admitir que a revelação de 
Deus sobre certos fatos só poderá ser aceito pela fé. Se tudo só fosse aceito 
pela razão, não haveria fé, e por isso é necessário fé também para cremos que 
Deus criou o universo.  

 
Mas, aqueles que não creem assim, se raciocinarem direito 

devem admitir que têm mais fé do que os crentes, pois crer que viemos de 
uma explosão, ou que viemos de uma ameba, ou que viemos dos macacos 
exigem uma grande fé, pois a ciência em que tanto se baseiam não tem 
comprovado claramente as suas afirmações.  

 
São muitas teorias, que mudam a cada novo avanço da ciência, 

mas para aceitá-las eles têm que crer, e, crer com muita fé! 
 
Ora, o que o autor diz aqui é que os antigos obtiveram bom 

testemunho pela fé. É o testemunho da fé, é a fé em ação, é a vitória e o 
triunfo da fé. Isto é algo que só o crente ou o homem que está ligado a Deus 
pela própria fé, pode compreender.  

 
Paulo diz que o homem natural, mesmo que tenha um bom 

raciocínio, não pode entender as coisas de Deus, conforme 1ª Coríntios 2:14: 
 

14. Entretanto, o homem que não é cristão 
não pode entender nem tampouco aceitar 
esses pensamentos de Deus, que nos são 
ensinados pelo Espírito Santo. Parecem-lhe 
absurdo, porque só aqueles que têm o Espírito 
Santo de si mesmos é que podem compreender 
o que o Espírito Santo quer dizer. Os outros 
simplesmente não podem perceber. 

 
 
A 7ª expressão mostra que a fé nos faz reconhecer que o 

visível veio a existir do nada, vs. 3: 
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 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra 

de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. 

 
Para nós os cristãos, não valem as teorias dos homens. Nós 

cremos no que Deus diz na Sua Palavra, pois ele é eterno, e o próprio Criador. 
Quem originou o mundo? Que matéria teria sido usada? Quem criou essa 
matéria? De onde teria vindo ela? Ora, só existe uma causa primária: é Deus.  

 
Então, Deus é a explicação mais adequada para a existência do 

mundo. Foi ele que causou todas as coisas, quem fez o universo. Aqui diz que 
o universo foi formado pela Palavra de Deus.  

 
E para criar o universo, Deus, o todo-poderoso, não precisaria de 

mais nada. Do nada ele criou e só ordenou e tudo foi criado: 
 

... haja luz ... haja firmamento ... haja 
luzeiros ... povoem-se as águas ... produza a 
terra seres viventes ... e, assim por diante 
(conf. Gn 1). 

 
Se Ele usou outros meios e maneiras diversas para criar estas 

coisas isto não diminui a verdade de ter sido ele o criador de tudo o que existe.  
 
Assim, o visível veio a existir do nada. E como a Bíblia não é um 

livro científico não precisamos explicar tudo sobre a criação do universo, visto 
que é um artigo de fé.  

 
E quando cremos aceitamos e ao aceitarmos demonstramos nossa 

fé prática. 
 

CONCLUSÃO 

 
Querido amigo peço a Deus que a sua fé seja sólida, prática, e, 

demonstrável.  
 
Creia em Deus e na sua Palavra.  
 
Que o Senhor te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa! 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/fe-definida/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/fe-definida/

