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Fé
Hebreus 11.1-16

1

Em louvor à fé

O maratonista que cruza a linha de chegada em primeiro lugar; o 
candidato vencedor na noite da eleição; o artista vencedor do Oscar: 
todos estes recebem aplausos e parabéns.

Mas quem elogia o operário demitido, deixando o trabalho pela 
última vez, e ainda crendo que Deus proverá para ele e sua família? 
Quem joga confete em uma jovem que acorda em um leito de hos-
pital, paralisada por um acidente de carro do qual ela nem se lembra, 
e clama a Deus por ajuda em vez de o amaldiçoar?

DISCUSSÃO EM GRUPO: Quem você conhece que vive 
dessa maneira?

REFLEXÃO PESSOAL: Quando você pensou: “Gostaria 
que eu tivesse mais fé”? 

A Bíblia elogia o fiel povo de Deus e em nenhum lugar, defini-
tivamente, o elogio soa mais alto do que no décimo primeiro capítulo 
do livro de Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita por um cristão 
desconhecido para um grupo de judeus convertidos a Cristo, pessoas 
perseguidas que precisavam ter sua fé confirmada e fortalecida. Leia 
Hebreus 11.1-16.
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1. Considere as ações de cada uma das pessoas nomeadas nessa pas-
sagem. O que o comportamento delas tem em comum?

2. Se o seu nome fosse um dos que aparecem em Hebreus 11, o que 
você acha que o escritor gostaria de dizer sobre você?

3. Por que “os antigos” (os fiéis do Antigo Testamento) merecem 
honra (v. 1-2)?

4. Como você descreveria a fé pela qual eles são honrados?

5. Muitas vezes, associamos fé a sentimento – por exemplo: fé con-
fiante, corajosa, determinada, que não duvida. O que indica que o 
comportamento dessas pessoas de Hebreus 11 tenha se baseado em 
algo além de sentimentos (v. 4-5,7-9,11)?
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