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Uma das coisas mais impressionan-
tes, e que confere o título de “Pai da 
fé” a Abraão, é a confiança em Deus, 
a convicção de que tudo seria da ma-
neira exata como Deus havia prometi-
do! Em outras palavras, a fé de Abraão 
era firme e o fez caminhar para viver as 
promessas do Senhor! Nos dias atuais, 
o mundo marcha em direção a tudo 
o que é oposto à convicção e que se 
opõe também à fé, sempre tentando 
implantar dúvidas no coração dos ho-
mens. A Bíblia é clara em afirmar que 
nos últimos tempos as pessoas aposta-
tariam da fé, vivendo de maneira con-
trária à Verdade (1Tm 4.1). O apóstolo 
Paulo alerta, na Carta aos Colossenses, 
que haveria discursos persuasivos para 
tentar retirar de Cristo o foco (Cl 2.2-
4). Estamos vivendo um tempo em que 
se tenta fugir da realidade para que, 
não havendo realidade definida por 
ninguém, as bases de qualquer coisa 
possam ser facilmente dissolvidas.

Há um termo utilizado por Zygmunt 
Bauman, sociólogo polonês, que re-
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flete muito bem o momento atual, em 
que estaríamos vivendo uma moderni-
dade líquida. Neste novo mundo, nada 
mais é rígido ou imutável, mas tudo se 
liquefaz. As relações, os empregos, as 
identidades, inclusive as convicções 
de fé! Será que algumas de suas con-
vicções já foram destruídas por este 
século? Não deixe as ideologias mun-
danas arrancarem de você aquilo que 
o Senhor disse, aquilo que a Palavra 
de Deus ensina! Infelizmente existem 
muitas pessoas dando ouvidos a dou-
trinas de demônios e não àquilo que sai 
da boca de Deus! Abraão passou por 
muitos momentos difíceis, mas nunca 
abriu mão de suas convicções.

Algo interessante sobre a vida des-
te grande patriarca é que, mesmo sem 
destino, ele tinha certeza do que es-
tava fazendo. Isso me fez refletir por 
muito tempo… Como alguém sai sem 
destino, deixando para trás toda sua 
vida e não sente temor? Abraão não 
questiona, não tenta dar desculpas, 
ele simplesmente crê e vai! Pense em 
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uma  situação: Você quer se mudar, sabe 
que deve sair de onde está, o que você 
faz? Provavelmente você faria planos, 
pesquisaria casas ou apartamentos à 
venda, pensaria nos móveis, pensaria 
na mobilidade e em tudo o que a nova 
vida traria. Você só estaria seguro para 
sair de onde está hoje depois de saber 
exatamente para onde ir e como tudo 
ocorreria. Neste sentido, volto ao ques-
tionamento: como Abraão saiu sem 
destino, mas com tanta segurança? A 
verdade é que a segurança de Abraão 
nunca esteve em seus planos, mas em 
quem fez a promessa, veja: “E creu ele 
no Senhor, e foi-lhe imputado isto por 

justiça”, Gn 15.6. Devemos aprender 
com Abraão a confiar no Senhor, pois 
Ele é a rocha eterna (Is 26.4).

Todas as vezes em que sentimos 
medo devemos nos lembrar das se-
guintes palavras: “Ora, o Senhor disse 
(...)”, Gn12.1a. O Senhor nunca disse 
algo e deixou de cumprir, portanto é 
preciso ter convicção naquilo que saiu 
da boca dEle! Há algo liberado, há uma 
promessa que saiu da boca de Deus, 
algo foi depositado em sua vida por 
Ele. A estabilidade não deve estar nas 
circunstâncias da vida, mas na Palavra 
de Deus, pois certamente passaremos 
por tribulações.


