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A base da fé no Antigo Testamento 

“Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a 
tua força” (Deuteronômio 6: 4-5). 

O significado de fé no Antigo Testamento aponta para a firmeza, 
segurança e fidelidade, e nos faz conhecer o caráter e a essência de Deus. 
Mais que isso: por meio da fé podemos conhecer aquilo que Deus revela sobre 
Si mesmo e podemos também nos relacionar com Ele. 

Ora, uma vez que a palavra fé traduz firmeza e certeza, o 
relacionamento que Deus deseja ter com Seu povo sempre foi, desde o 
princípio, um relacionamento de plena e completa confiança, sem reservas 
nem insegurança, sem dúvida nem hesitação: se nosso relacionamento com 
Deus só é possível por meio da fé nEle, então esse relacionamento precisa 
envolver tudo que temos e somos, tudo que há em nós, todo nosso 
entendimento e compreensão, toda nossa mente, intelecto e razão, todo nosso 
sentimento e todo nosso coração. 

Ao longo do Antigo Testamento temos vários exemplos de homens e 
mulheres que basearam sua fé não em suas próprias capacidades e 
habilidades, nem em sua pretensa santidade, mas na fidelidade e imutabilidade 
de Deus: a fé desses homens e mulheres não se baseava nas circunstâncias 
nem em promessas humanas, mas era a fé genuína e autêntica, baseada 
exclusivamente no próprio Deus. 

Abraão obedeceu e se dispôs a sacrificar seu filho Isaque, pois confiava 
que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos (Hebreus 11:17-
19); Davi era rei poderoso, mas escreveu: “Uns confiam em carros, outros, em 
cavalos; nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus.” 
(Salmo 20:7) Assim como eles, precisamos nós também depositar toda nossa 
fé em Deus, confiando inteiramente nEle, com todo nosso entendimento, com 
todo nosso sentimento, enfim, com todo nosso ser. 

Deus, portanto, deve sempre ser a base da nossa fé, e se a base da 
nossa fé realmente está em Deus, essa fé precisa ser firme e segura, confiante 
e inabalável. 

Medite nisso! 

 


