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Sem Fé é impossível agradar a Deus. 

“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que 

aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador 

dos que o buscam.” (Hb. 11.6) 

 O namoro entre um rapaz e uma moça começa quando os olhares se cruzam 

e um percebe no outro algo que lhe agrada, e prossegue enquanto houver um conjunto 

de fatores que lhes sejam mutuamente agradáveis. E assim funciona para todos os 

demais relacionamentos que desejamos criar e/ou fortalecer. Portanto, uma vida só 

pode agradar a outra, se houver alguma coisa autêntica que esta valorize e vice-versa. 

Qual é o fator primordial para alguém se aproximar de Deus, ter com Ele um bom 

relacionamento e agradar-Lhe? A fé! A fé inaugura a nossa relação com o Pai Celestial 

e a perseverança na fé fortalece este vínculo e nos faz caminhar rumo ao galardão 

que Ele nos tem preparado. 

 Ao olharmos para o texto dos versos 4 a 7 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, 

identificamos os nomes dos que encabeçam a galeria dos heróis da fé do referido 

capítulo: Abel, Enoque e Noé. O primeiro e o segundo têm uma história muito curta 

no texto bíblico, até porque, levando em conta a expectativa de vida nos primórdios 

da humanidade, viveram poucos anos. O terceiro viveu 950 anos e os registros sobre 

ele são mais robustos. Agora, o que importa da vida desses homens não foram os 

anos vividos ou o volume de suas biografias, mas a intensidade da fé por eles 

demonstrada. 

 É interessante notar que a expressão “pela fé” é anteposta aos seus nomes: 

“Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim”; “pela fé, 

Enoque foi trasladado, pois obteve testemunho de ter agradado a Deus”; e “pela fé, 

Noé aparelhou uma arca para salvação de sua casa”. Ora, todas as ações louváveis 

desses homens só foram possíveis por meio da fé e por ela motivadas. Abel não teria 

oferecido a Deus sacrifício excelente, Enoque não teria sido trasladado e Noé não 

teria feito a arca, se primeiro a fé não os tivesse aproximado e colocado em uma 

conexão profunda com Deus. 

Logo – Abel, Enoque e Noé – nos ensinam que sem fé é impossível agradar a 

Deus. O Senhor se agrada e aceita aquela vida que se aproxima dEle com fé, crendo 

que Ele existe e que recompensa quem o busca. É a fé que abre os nossos olhos para 

as coisas lá do alto, onde Cristo vive (Col. 3.1-2). É a nossa fé que alegra o coração 

de Deus. É pela fé que oferecemos a Deus o melhor de nós e do que temos; é por ela 

que damos o bom testemunho e andamos com Deus; é pela fé que executamos 

grandes obras por obediência ao Pai Celeste. Que a fé seja sempre o prelúdio de 

nossas vidas e de nossas ações.   


