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A base da fé no Novo Testamento 

 
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. 
Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo 
teria dito. Vou preparar-vos lugar” (João 14: 1-2). 
 

Mais do que alertar aos seus discípulos, amigos íntimos que o seguiam, 
preparando seus corações para o que viria em breve – sua prisão, seu martírio 
e seu sacrifício – Jesus deixou também uma importante lição, não só a eles 
naquele momento, mas também a todos nós, hoje. 

 
“Credes em Deus, crede também em mim”, ao dizer isso, Jesus 

evidenciou claramente qual deveria ser a base da fé, tanto dos seus discípulos 
que ouviram aquelas palavras, como também a base da fé de todo aquele que 
crê em Jesus hoje. 

 
O Novo Testamento não contraria, desfaz ou revoga o princípio eterno 

da fé baseada unicamente em Deus – em seu amor e poder, em sua santidade 
e fidelidade – conforme vemos no Antigo Testamento, mas o confirma. O 
próprio Cristo é a confirmação de todas as promessas feitas a nós por Deus no 
Antigo Testamento: Cristo então é prova de que podemos e devemos confiar 
em Deus, depositando nele toda nossa fé, com toda certeza e convicção. Além 
disso, Jesus também é a base de outras promessas que ele mesmo faz ao 
longo do Novo Testamento. Crer em Deus e crer em Cristo, essa é a base e o 
fundamento da nossa fé. 

 
“Na casa de meu Pai há muitas moradas, ... Vou preparar-vos lugar”: 

Cristo mostrou que nossa fé deve estar baseada em Deus e baseada nele, 
Jesus. Mostrou também que essa fé, baseada nele, não se refere somente às 
coisas dessa vida, mas aponta diretamente para aquilo que o Pai tem amorosa 
e eternamente preparado para todo aquele que crê em Cristo. 

 
Nossa fé em Deus, baseada em sua fidelidade, poder e amor, nos faz 

crer que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, e mais que isso, nos 
faz confiar que o próprio Jesus voltará para buscar todo aquele que nele crê, 
para então vivermos a eternidade com ele, desfrutando daquilo que ele mesmo 
preparou para nós em sua morada celestial. 

 
Essa, portanto, é a base da nossa fé: Cremos em Deus, que cumpre 

suas promessas em Cristo, e cremos em Cristo, o Filho de Deus, que prometeu 
voltar para nos buscar, para então morarmos com ele por toda a eternidade. 
 

Medite nisso! 


