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Deus se revela por meio da fé  

“Porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, e de 
geração em geração a Sua fidelidade” (Salmo 100: 5). 

Como vimos anteriormente, a palavra fé no Antigo Testamento, além de 
indicar firmeza, segurança, fidelidade, estabilidade e verdade, também aponta 
para o caráter do próprio Deus. Ou seja, a palavra fé nos faz entender sobre 
quem Deus realmente é. 

Portanto, a definição de fé ao longo do Antigo Testamento nos faz 
compreender (mesmo que não completamente) a pessoa de Deus: Seu caráter 
e Sua essência, Seu poder e Seu amor, Seus desígnios e Seus planos, Seu 
propósito e Sua vontade para nossas vidas. Mas a palavra fé também define o 
que Deus exige de nós, ou seja, a postura que Deus espera de nós em relação 
a Ele. Por meio da fé, o Senhor então nos revela quem Ele é, e nos ensina 
como deseja se relacionar conosco. 

Temos ao longo da Bíblia o que os estudiosos chamam de “revelação 
progressiva de Deus”: Ele mesmo se mostrando, se revelando a nós, de 
geração em geração, no decorrer da história. Desde o princípio, ainda no livro 
de Gênesis, o Senhor já nos revela Sua fidelidade, Sua pessoa imutável, e 
demanda de Seu povo um relacionamento baseado na fé, ou seja, na certeza 
que devemos ter sobre quem Ele é, sobre Seu amor por nós, sobre Sua 
vontade para nossas vidas. 

Sendo assim, a fé é mais do que o sentimento que devemos ter em 
relação a Deus, mas também é por meio da fé que temos acesso à revelação 
do próprio Deus, que se mostra e espera que possamos conhecê-Lo cada dia 
mais. A revelação de Deus não se restringe às gerações passadas, mas se 
estende a todas as gerações, disponível a todos que crêem, desde sempre e 
para sempre. É por meio da nossa fé nEle que podemos conhecê-Lo, à medida 
em que Ele mesmo se revela a nós. 

Sem fé, não podemos conhecer ao Senhor, não podemos contemplar 
nem desfrutar o que Ele mesmo nos revela, nem podemos ter um 
relacionamento vivo e verdadeiro, sincero e direto com Ele. Fé em Deus é mais 
que sentimento: fé em Deus é relacionamento.  

Medite nisso! 

 


