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Bem-aventurados os que perseveram na fé 

“Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados 
os que não viram e creram” (João 20.29). 

Baseado em Hebreus 11.1, sabemos que a fé é a certeza das coisas 
que esperamos e a prova das coisas que não enxergamos. Embora tenha 
experimentado o abraço e o carinho, compartilhado refeições e emoções, 
escutado a voz, trocado experiências, ouvido Suas mensagens, 
testemunhado milagres, muitos dos quais não registrados nos evangelhos, e 
participado da última ceia, Tomé não foi capaz de crer na ressurreição de 
Jesus.  

Tomé havia esquecido das duas multiplicações de pães e peixes para 
alimentar multidões; dos cegos que passaram a enxergar; dos leprosos que 
foram curados; da tempestade que se acalmou com uma palavra e do 
caminhar sobre as águas. Tomé não conseguiu sustentar a sua fé para que 
fosse aplicada em uma situação concreta. Quando foi colocado à prova, 
Tomé não perseverou na fé. 

Apesar de não termos tido o mesmo privilégio de conviver com Jesus, o 
Espírito Santo habita em nós, temos o Evangelho, obtivemos a revelação 
completa do plano de Deus para a nossa Salvação, ouvimos seus 
ensinamentos de diversas formas e testemunhamos milagres e conversões 
ao nosso redor. Contudo, ainda assim, diante de situações concretas, somos 
constantemente tentados a agir como Tomé, buscando algo concreto, lógico, 
visível e palpável para nos apegarmos, em detrimento da fé. 

Da mesma forma que Tomé não creu quando os discípulos lhe 
disseram “vimos o Senhor”, respondendo: “Se eu não vir o sinal dos cravos 
em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha 
mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei”, agimos em nosso dia a dia 
quando duvidamos do poder de Deus para guiar nossos passos, orientar 
nossas decisões, transformar corações, curar enfermidades, livrar-nos do mal 
e usar-nos como Seu instrumento para abençoar vidas. 

Na verdade, somos tentados a pensar que seríamos diferentes de 
Tomé e que jamais agiríamos como Ele. Entretanto, se examinarmos com 
profundidade nossas atitudes, certamente conseguiremos identificar 
momentos de fraqueza diante de desafios, escolhas, dilemas, dificuldades, 
relacionamentos, decisões e situações diversas, que nos levam a agir da 
mesma forma que Sara, Rebeca, Sansão, Saul, Saulo e tantos outros, por 
conta própria, ignorando a fé. 

Por outro lado, a Bíblia também nos apresenta circunstâncias diante 
das quais personagens as enfrentaram com tamanha fé que acabaram 
contemplando o impossível tornar-se possível. Assim aconteceu com Noé, 
José, Moisés, Josué, Calebe, Gideão, Samuel, Davi, Elias, Eliseu, Daniel, 
Paulo e tantos outros, que invocaram a fé para enxergar as respostas.  

Diariamente a nossa fé é desafiada, convidando-nos a contemplar o 
impossível tornar-se possível. Certamente, hoje você está diante de algum 
desafio. Então, aproveite a oportunidade para provar a sua fé, perseverando! 


