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Entendendo a fé no Antigo Testamento 

“mas o justo viverá pela sua fé” (Habacuque 2: 4). 

Diferentemente do que muitos possam pensar, o conceito de fé não 
surge apenas no Novo Testamento: ainda nas páginas do Antigo Testamento a 
Bíblia nos ensina o que significa essa palavra tão breve em nosso idioma, mas 
com significado tão profundo em seu idioma original – o Hebraico. 

A palavra comumente traduzida como fé no Antigo Testamento é 
“emunah”, que no hebraico significa firmeza, segurança, fidelidade, 
estabilidade, verdade. Descreve prioritariamente o caráter de Deus, bem como 
Seus atos. Os salmistas exaltam a fidelidade de Deus em vários salmos: 
“Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor; os meus lábios 
proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade.” (Salmo 89:1). 

A palavra fé, portanto, nos traz a clara idéia de algo muito firme e 
confiável, algo que não passa nem definha, mas que permanece; algo sólido e 
firme, estável e confiável, certo e verdadeiro. 

Porém, mais do que apenas descrever o caráter de Deus, mais do que 
caracterizar Seus poderosos feitos, a palavra fé também se refere à firmeza, 
segurança, estabilidade, certeza e confiança que devemos ter em nossa mente 
e nosso coração em relação ao Senhor: mais do que descrever o caráter de 
Deus, a palavra fé também define qual deve ser nosso sentimento e nossa 
postura diante do Senhor. 

Ao mesmo tempo em que a palavra fé define a fidelidade de Deus em 
relação à Sua Palavra, às Suas promessas para Seu povo escolhido, define 
também a fidelidade que o Senhor exige e espera de Seu povo: somos 
chamados a viver pela fé, ou seja, sempre firmados e alicerçados, firmemente 
embasados e seguros, constantemente certos e confiantes em Deus – que é 
fiel, não muda, não passa, não cessa nem some. 

Que o significado da palavra fé no Antigo Testamento nos faça refletir 
não apenas sobre o caráter imutável, justo e verdadeiro de Deus, nem apenas 
na força e verdade de Seus poderosos feitos, mas nos faça pensar sobre a 
firme e inabalável confiança que devemos ter em Deus e na Sua Palavra, em 
Seus mandamentos e ensinos, em Suas promessas para nossas vidas. 

Medite nisso! 

  


