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Entendendo a fé no Novo Testamento
“Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que
se não vêem” (Hebreus 11: 1).
O Novo Testamento nos fornece uma definição bastante conhecida,
clara e objetiva sobre a fé: o autor da carta aos Hebreus, inspirado por Deus,
definiu a fé usando duas palavras que precisamos observar.
A primeira delas é certeza. No original em grego, a palavra “hupostasis”
traz a ideia de estabelecer, firmar, colocar de pé ou edificar algo sobre um
fundamento, sobre uma base sólida e confiável; traz também a ideia de alguém
ou algo que existe verdadeiramente, além da ideia de firmeza, forte segurança
e plena confiança. Portanto, a definição de fé não admite dúvida, insegurança,
imprecisão ou desconfiança, tratando-se de uma certeza plena.
A outra palavra é a convicção. No idioma grego, a palavra é “elenchos”,
que significa prova ou evidência, aquilo que comprova e convence. Mais uma
vez, a palavra empregada para definir a fé não admite mera suspeita, dúvida
ou imprecisão, mas a comprovação que convence totalmente.
Interessante observar que a fé é certeza e convicção que apontam para
aquilo que os olhos não enxergam, aquilo que não se vê humanamente.
Portanto, a fé bíblica não tem por base as circunstâncias materiais, nem
acontecimentos humanos, mas é a firme certeza, a plena convicção de fatos
que, embora os olhos não enxerguem, são a base firme e sólida na qual todo
aquele que crê fundamenta sua vida. Fundamento esse que não admite dúvida
nem desconfiança, pois essa fé aponta para as promessas feitas pelo próprio
Deus, por meio de sua vontade revelada a nós pelas Sagradas Escrituras.
Matthew Henry escreveu que “a fé demonstra ao olho da mente a
realidade das coisas que não podem ser discernidas pelo olho natural.” Por
meio da fé, temos então o pleno convencimento de que tudo que Deus revelou
é verdadeiro, temos a firme confiança que Deus há de cumprir tudo que nos
prometeu em Cristo, sem sombra de dúvida nem insegurança alguma.
Fé não é apenas achar ou desconfiar, nem é apenas desejar ou querer
muito que algo aconteça ou se realize. Fé é bem mais que ter mera
expectativa: fé é ter certeza e convicção. Fé é saber.
Medite nisso!

