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LIÇÃO 7: EU NA GALERIA DA FÉ DE HEBREUS ESTUDO DA
BÍBLIA: Hebreus 11:1-13

Sem fé a é impossível agradar a Deus (Hebreus 11:6)
É tentador achar que as pessoas listadas neste texto de Hebreus eram super-homens e que eu
e você nunca seremos capazes de fazer as mesmas coisas que eles faziam.
Você sabia que Abraão temeu por sua segurança e, por isso, mentiu a respeito de sua esposa,
Sara, dizendo que ela era irmã dele... duas vezes? Pense em Jacó, que roubou o direito de
primogenitura de Esaú, enganou o pai para receber a bênção e, em seguida, fugiu com medo do
irmão.
Sabia que Moisés foi um assassino e que tinha tanto medo de falar em público que Deus teve
de mandar o irmão dele, Arão, para ser seu porta-voz? Também em Hebreus vemos Raabe, que fazia
parte dos gentios e era uma mulher (naquele tempo, uma séria desvantagem), sem falar que se
tratava de uma prostituta!
Em seguida temos Sansão, que tinha tantos problemas que nem sei por onde começar. E, é
claro, Davi, “um homem segundo o coração de Deus”, que foi adúltero e assassino, e cujos filhos
eram maus e fora de controle.
Essas pessoas estavam bem longe da perfeição, e ainda assim tiveram fé em um Deus que foi
capaz de realizar sua vontade em situações aparentemente tenebrosas.
É o caso de Noé, que passou 120 anos construindo uma arca e alertando as outras pessoas a
respeito do julgamento iminente. Suponhamos que o dilúvio jamais ocorresse – Noé teria sido o maior
motivo de chacota do Mundo. Ter fé geralmente significa fazer o que os outros consideram
loucura. Alguma coisa está errada quando nossa vida faz sentido para aqueles que não creem.
Os cristãos de hoje gostam de segurança. Mas se desejamos agradar o Senhor de fato temos
de fazer coisas difíceis durante nossa vida na terra, mas que valerão muito a pena na eternidade.
Como afirma Hebreus 11, o Deus a quem as pessoas de fé serviram é o mesmo a quem servimos.
Conforme o texto de Tiago 5.17, “Elias era humano como nós”. Quando você ora, suas orações
são ouvidas pelo mesmo Deus que respondeu à oração de Moisés por água no deserto, que
transformou o escravo José no homem mais poderoso do Egito, depois de Faraó. A essa altura você
já percebeu que tem uma escolha distinta a fazer: deixar a vida acontecer, o que corresponde a
servir apenas os restos a Deus, ou seguir ativamente na direção de Jesus Cristo pela fé.
PARA COMPARTILHAR:
1) O que você está fazendo neste momento que exige fé?
2) “A vida é confortável quando uma pessoa se separa das outras que são diferentes dela”.
Comente essa afirmação:
3) Elabore alvos (ações) de fé para:
Você:____________________________________________________________________________
Suafamília:________________________________________________________________________
Seus vizinhos: ____________________________________________________________________
Seu local de trabalho: ______________________________________________________________
Seu ministério: ____________________________________________________________________
Seu grupo familiar:_________________________________________________________________
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