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EXEMPLOS DE FÉ NA ÉPOCA DOS PIONEIROS 
Hebreus 11.4-7 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é continuarmos a estudar o 
capítulo onze de Hebreus, o capítulo que tem sido intitulado “A GALERIA DOS 
HERÓIS DA FÉ”.  

 
Hoje vamos estudar o texto de Hebreus 11.4-7 e, como dissemos 

no programa passado, você deve se lembrar que o autor de Hebreus escreveu 
essa carta advertindo e encorajando os seus leitores a não retrocederem, a 
não abandonarem o cristianismo, visto termos em Jesus e na nova aliança um 
concerto, um pacto, uma maneira de nos relacionarmos com Deus muito 
melhor, completamente superior à antiga aliança.  

 
Temos possibilidade de entrar e permanecer na presença de 

Deus, dentro do véu, no Santo dos Santos, porque Jesus nos abriu um novo e 
vivo caminho à presença de Deus. E, essa bênção especial de podermos nos 
relacionar dessa maneira com Deus só é possível através da fé, através do 
desenvolvimento da nossa vida de fé.  

 
Vimos, então, que ao concluir o capítulo dez, o autor nos mostra 

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, conforme Habacuque 2:4: 
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 4. Anote isso: Os homens perversos 

confiam em si mesmos, como fazem esses 
caldeus, e acabam fracassando. O justo, 
porém, confia em Mim e vive! 

 
No programa passado, considerando os três versos iniciais, 

definimos que tipo de fé é essa que nos possibilita a entrarmos com confiança 
e ousadia na presença de Deus. É a fé prática, a fé operosa, a fé provada, a 
fé que se evidencia na obediência.  

 
Observamos também, que o autor desta carta, com o seu coração 

pastoral e interessado na vida dos seus irmãos, não apenas definiu a fé, mas, 
para estimular os seus primeiros leitores e nos encorajar também, ele 
apresentou uma série de exemplos de pessoas que viveram esse tipo de fé e 
assim puderam usufruir da comunhão, da intimidade com Deus.  

 
A partir desse programa, vamos considerar esses exemplos de 

vida, nas suas épocas. Esses exemplos nos mostram que é possível viver assim 
para o agrado de Deus. Portanto, o título para esse estudo é: 

 

OS EXEMPLOS DE FÉ NA ÉPOCA DOS PIONEIROS 

 
Hebreus 11.4-7 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, é importante constatarmos as possíveis razões 

pelas quais o autor dedicou todo esse capítulo a mostrar o caminho da fé. 
Certamente ele quis mostrar que já no passado, mesmo na época da antiga 
aliança, a justificação se dava pela fé, e assim ele nos apresentou o exemplo 
de vida desses “Heróis da Fé”.  

 
Porém, também é certo admitirmos que o autor tinha o objetivo 

de contrastar a exigência da obediência, que era o requerimento da lei, da 
antiga aliança com a fé que é o padrão da vida que a nova aliança requer.  

 
E, como o homem é pecador e pela fraqueza da carne, conforme 

Romanos 8.3: 
 

3. Não estamos a salvo das garras do pecado 
só pelo fato de conhecermos os 
mandamentos de Deus, pois não podemos 
guardá-los e não os guardamos, mas Deus 
pôs em -ação um plano diferente a fim de 
nos salvar. Enviou seu próprio Filho, em 
corpo humano como o nosso - com a 
exceção de que o nosso é pecador - e 



 

      

 

3 
 

destruiu o controle do pecado sobre nós, 
dando-Se a Si mesmo como sacrifício por 
nossos pecados. 

 
A antiga aliança não pode justificar ninguém. Por isso, era 

inadmissível alguém que já possuía um relacionamento melhor e superior com 
Deus, por meio de Jesus Cristo, voltar, retroceder e querer se relacionar com 
Deus daquela antiga e ineficaz maneira. 

 
Tendo definido que fé é darmos concretude àquilo que 

esperamos e termos certeza daquilo que não vemos, o autor passa a nos 
mostrar os exemplos de homens e mulheres que agiram com fé e assim foram 
justificados. 

 
Começando com Abel, o escritor cita exemplos específicos de fé. 

Mas o autor não está escrevendo sobre fé “morta” (Tiago 2:26); em cada caso 
ele observa que foi a obediência a Deus que resultou da fé (11:4-31).  

 
Mas, como os exemplos de fé obediente são muito numerosos 

para serem todos listados, o autor concluiu mencionado em geral alguns dos 
modos pelos quais os indivíduos tinham obedecido a Deus, apesar das 
provações envolvidas (11:32-38). 

 
Cada uma destas pessoas não somente creu que Deus existia, mas 

creu nas promessas que ele fez (11:6). Algumas delas perceberam que não 
receberiam essas promessas durante sua vida, mas assim mesmo confiaram 
em Deus e agiram de acordo (11:13-16,22,35). 

 
O autor conclui o capítulo afirmando que, apesar da sua fé 

impressionante, todas essas pessoas esperaram o cumprimento da promessa, 
isto é, a vinda do Messias e de seu reino (11:39).  

 
E, portanto, os seus leitores, que já estavam gozando das 

bênçãos espirituais em Cristo, precisavam imitar a fé daquelas pessoas do 
Antigo Testamento e nunca mais pensarem em retroceder!  

 
O apelo e o princípio que extraímos desse texto é assim 

formulado: 
 

TODOS SOMOS DESAFIADOS A CONSIDERARMOS O EXEMPLO DE 
FÉ DA ÉPOCA DOS PIONEIROS. 

 
Neste texto, encontramos sete exemplos da época dos pioneiros 

que devemos considerar. Antes de considerarmos esses exemplos, vamos ler o 
texto bíblico. Assim lemos: 

 

 
Hebreus 11.4-7 
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4 Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que 
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a 
aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, 
também mesmo depois de morto, ainda fala.  
 
5 Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte; não foi 
achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua 
trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus.  
 
6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é 
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe e que se torna galardoador dos que o buscam.  
 
7 Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos 
que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma 
arca para a salvação de sua casa; pela qual condenou o mundo e 
se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 
 

 
Agora, depois da leitura bíblica podemos considerar os exemplos 

que os pioneiros nos deixaram: 
 
Consideramos em 1º lugar o bom exemplo de Abel, vs. 4: 
 

4 Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que 
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a 
aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, 
também mesmo depois de morto, ainda fala.  

 
Abel é o primeiro exemplo de uma vida de fé aceita por Deus. 

Nesse verso o autor por duas vezes afirma que a fé de Abel fez a diferença. 
Abel foi aceito por Deus porque:  

 
 pela fé ele ofereceu um sacrifício superior ao do seu irmão 

Caim; e,  
 

 o autor destaca ainda que pela fé Abel foi reconhecido 
como justo, ao ter a sua oferta aceita por Deus.  

 
Diante dessas palavras e tendo o relato de Gênesis 4 como pano 

de fundo, surge a pergunta: por que o sacrifício de Abel foi agradável a Deus 
e o de Caim não agradou ao Senhor?  

 
Alguns estudiosos entendem que o conteúdo das ofertas fez a 

diferença. Caim ofereceu do fruto da terra a sua oferta, porém Abel ofereceu 
do seu rebanho a sua oferta. E como o autor de Hebreus enfatizou que: sem 
sangue não há remissão de pecados; essa, então, foi uma das razões pelas 
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quais o sacrifício de Abel foi aceito e a oferta de Caim não foi agradável a 
Deus.  

 
Enquanto alguns estudiosos interpretam esse fato dessa maneira 

outros não entendem que essa foi a única ou a principal razão de Caim não ter 
agradado ao Senhor. O grande problema de Caim estava em seu coração. 

 
Porém como destaca Guthrie (2006, p.214), ao invés de especular 

sobre a razão da aceitação ou não das ofertas, parece que o autor da carta 
estava impressionado mesmo era com o caráter eterno da fé de Abel. Pois, 
ainda depois de morto a sua fé era e ainda é inspiradora. E assim podemos 
afirmar que onde a verdadeira fé em Deus é vivenciada ela é relevante para 
todas as épocas. E, por isso mesmo, podemos nos espelhar no exemplo de 
Abel. 

 
Consideramos em 2º lugar o mau exemplo de Caim, vs. 4: 
 

4 Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que 
Caim; pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a 
aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, 
também mesmo depois de morto, ainda fala.  

 
Caim juntamente com o seu irmão trouxe ofertas para Deus. O 

texto do livro de Gênesis mostra que esses dois irmãos eram semelhantes em 
vários aspectos. Eram ambos religiosos. Adoravam Deus. Ambos trouxeram 
ofertas. Mas, havia uma grande diferença entre os dois, a atitude do coração.  

 
Tanto Abel como Caim deviam ter sido instruídos pelos seus pais 

a prestarem culto a Deus. E, então, além do conteúdo do sacrifício, outra 
razão, e provavelmente a principal razão pela qual Deus não aceitou ou não 
se agradou da oferta de Caim, é que Caim tinha um coração mau.  

 
Além do próprio relato de Gênesis nos indicar isso através das 

palavras de Deus a Caim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? 
Se todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta; o seu desejo 
será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, conforme Gênesis 4.7: 

 

7. Se andar direito, é claro que vou aceitar 
você! Mas se fica praticando o mal, então 
veja lá! O pecado está escondido, pronto 
para atacar e destruir. Mas bem que você 
pode dominar o pecado! 

 
 Foi o apóstolo João que na sua primeira epístola afirmou:  
 

Porque a mensagem que ouvistes desde o 
princípio é esta: que nos amemos uns aos 
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outros; não segundo Caim, que era do Maligno 
e assassinou a seu irmão; e por que o 
assassinou? Porque as suas obras eram más, e 
as de seu irmão justas. 1ª João 3.11-12  

 
Ora, fica claro que dessa forma, com um coração desse tipo, 

certamente, Deus não iria aceitar uma oferta, ou um culto, de um homem que 
era do Maligno. Havia diferença entre os dois irmãos, tanto na qualidade da 
oferta, como na qualidade de coração.  

 
Sobre o tipo de oferta que fazemos a Deus foi o profeta Isaías, 

que inspirado por Deus nos diz claramente:  
 

Não continueis a trazer oferta vãs; o incenso é 
para mim abominação; e também as Festas da 
Lua Nova, os sábados, e a convocação das 
congregações; não posso suportar iniquidade 
associada ao ajuntamento solene. As vossas 
Festas da Lua Nova e as vossas solenidades, a 
minha alma as aborrece, já me são pesadas; 
estou cansado de as sofrer. Isaías 1.13-14 

 
Na verdade, o que Deus quer antes de tudo é que o homem se 

purifique e se lave dos seus pecados. Somente depois disso, então, podemos 
cultuá-lo e servir o próximo. Portanto, esse mal exemplo de Caim não deve 
ser seguido por nós, pois nos mostra que não houve fé aceitável diante de 
Deus. 

 
Consideramos em 3º lugar o bom exemplo de Enoque, vs. 5: 
 

5 Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte; não foi 
achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua 
trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus.  

 
Enoque, amigo, é um dos homens mais importantes que 

encontramos nas páginas das Escrituras Sagradas. Embora a Bíblia não diga 
muito a respeito de Enoque; e embora seja uma das menores biografias que 
achamos na Bíblia, poucos homens foram espiritualmente tão grandes quanto 
ele.  

 
Se Abel viveu na fé, Enoque andou pela fé. Quando Moisés diz no 

Gênesis (Gn 5.18-24) que ele andou com Deus, quer dizer que ele andou 
obedientemente com Deus. Não quer dizer que ele tenha vivido lado a lado 
com Deus, no mesmo sentido em que Adão andou com Deus antes do pecado. 
Mas, quer dizer que ele viveu em obediência ao Senhor.  
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Isto é que é andar com Deus. Enoque por sua vida e sua retidão 
foi abençoado para não ver a morte. Deus lhe concedeu a graça especial, de 
não ver a morte tendo-o trasladado, tendo-o arrebatado. Deus o levou para 
si.  

 
O que foi que Deus viu de tão importante em Enoque que chegou 

a ser arrebatado? Qual foi a virtude que Deus viu em Enoque que o motivou a 
chamá-lo para estar com ele, lá no céu? Foi o seu testemunho, fruto e prova 
da fé verdadeira. Nas palavras do autor de Hebreus, ele ... obteve 
testemunho de haver agradado a Deus ... (11.5).  

 
De acordo com a Bíblia, essa é a fé que faz a diferença para Deus. 

Olhemos para a vida de Enoque e peçamos graça para vivermos assim! 
 
Consideramos em 4º lugar a impossibilidade de agradar a Deus 

sem fé, vs. 6: 
 

6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é 
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe e que se torna galardoador dos que o buscam.  

 
Sim! Essa deve ser a nossa convicção. Sem fé é impossível chegar 

e permanecermos diante de Deus, sem fé não conseguimos agradar a Deus. 
Essa é uma impossibilidade que o autor de Hebreus nos apresenta:  

 
 Em 6.6, ele diz que é impossível renovar para o 

arrependimento aquele que desiste de Deus; 
 Em 6.17-18, ele afirma que é impossível que Deus minta 

em relação às suas promessas;  
 Em 6.18, ele afirma também que é impossível que Deus 

minta mudando o seu juramento;  
 Em 10.4, ele declara com objetividade que é impossível 

que o sangue de animais possa remover os pecados; e, aqui  
 Em 11.6, ele diz taxativamente que é impossível agradar 

a Deus sem fé.  
 
E isso é claro, pois o autor diz que é necessário crermos que ele 

existe.  
 
Se não cremos na existência de Deus, não podemos nos relacionar 

com ele, pois só a uma maneira dessa relação acontecer: através da fé. 
 
Consideramos em 5º lugar a necessidade da fé para nossa 

relação com Deus, vs.6: 
 

6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é 
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe e que se torna galardoador dos que o buscam.  
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Sim! É através da fé que podemos nos relacionar com Deus. É 

necessário que creiamos nele, mas é necessário que creiamos no seu plano 
salvífico. É necessário que creiamos que Jesus Cristo é o cordeiro que Deus 
colocou à nossa disposição para morrer em nosso lugar e assim perdoar o nosso 
estado de pecador.  

 
Sem cremos em Jesus Cristo como solução para as nossas vidas, 

não conseguimos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho e 
permanecer na presença de Deus usufruindo da comunhão com ele.  

 
Esses heróis da fé, creram olhando de longe as promessas e 

tiveram a bênção dessa comunhão. 
 
Nós, olhando para trás, para a cruz de Cristo, devemos ter essa 

fé para desfrutarmos da intimidade com Deus, nosso Pai! 
 
Consideramos em 6º lugar o bom exemplo de Noé, vs.7: 
 

7 Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos 
que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma 
arca para a salvação de sua casa; pela qual condenou o mundo e 
se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 

 
O exemplo de Noé é também inspirador. Somente a fé fez com 

que Noé agisse da maneira que ele agiu. Ele creu na Palavra de Deus (conf. 
Gn 6.8 a 9.29) e lhe obedeceu pregando o arrependimento e preparando a 
arca, na qual, pela fé, ele, seus familiares e toda a espécie de animais 
entraram e, por mais de um ano aguardou a ordem de Deus para abrir a porta 
da arca (conf. Gn 7.11 e 8.14).  

 
Provavelmente sem ficar olhando para o céu, para ver algum 

sinal da chuva, ele confiou, pregou e construiu. Assim se tornou herdeiro da 
justiça que vem da fé. Tornou-se exemplo para nós! 

 
Consideramos em 7º lugar o mau exemplo da geração de Noé, 

vs. 7: 
 

7 Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos 
que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma 
arca para a salvação de sua casa; pela qual condenou o mundo e 
se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 

 
A geração de Noé ouviu a Palavra de Deus. Mas aqueles homens 

e mulheres não creram, não confiaram. Não acreditaram no invisível e 
pereceram.  
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Viviam normalmente, mas não viviam de modo justo, íntegro e 
não andavam com Deus, conforme Noé: 

 

9. Esta é a história dele: Noé era o único 
homem reto, de todos os que viviam naquele 
tempo. Ele procurava viver sempre de acordo 
com a vontade de Deus. Gênesis 6.9 

 
Certamente esse exemplo não deve ser seguido por nenhum de 

nós. 
 

CONCLUSÃO 

 
Com esses exemplos, do período antediluviano, somos 

encorajados e desafiados a viver essa vida de fé, que justifica e que agrada a 
Deus.  

 
Mas, ao concluirmos esse estudo, vale a pena recordarmos a que 

tipo de fé estamos nos referindo. Essa fé que Deus requer de nós, essa fé que 
nos motiva a ir avante e não retrocedermos é a fé que nos faz abandonar toda 
a segurança e confiança em nossos próprios recursos, capacidades e 
raciocínios, e, nos faz deixarmos de lado aquilo que vemos e tocamos.  

 
Essa fé significa que dependemos daquilo que não vemos, isto é, 

as promessas, as provisões de Deus, a atenção, o cuidado e o interesse de Deus 
por nós. Essa fé deve originar-se em nosso ser interior, mas também deve ser 
vista na prática. Essa fé que nos faz agradáveis a Deus implica em ação.  

 
E a melhor ação que comprova a nossa fé e a obediência. Essa fé 

que é certeza e expectativa (conf. 11.1) é a fé que tiveram esses primeiros 
crentes!  

 
Que Deus te abençoe a fim de que você possa demonstrar esse 

tipo de vida e possa ser aceito pelo Senhor. 
 
Um abraço. Até o próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/exemplos-de-fe-na-epoca-dos-pioneiros/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/exemplos-de-fe-na-epoca-dos-pioneiros/

