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No capítulo onze de Hebreus, vemos a galeria dos heróis 

da fé. Algo que fica muito evidente no relato da vida destes 

homens e mulheres de Deus citados ali, é que, além de sua 

fé natural para aceitar as promessas de Deus nesta terra, eles 

vivenciaram uma experiência sobrenatural de fé extraordinária 

ao declararem seus anseios pela cidade celestial. É importante 

analisar o que a Palavra de Deus afirma sobre estas pessoas, 

para que assim sejamos edificados por tão grande exemplo de 

fé e ousadia em Deus. 

A primeira coisa que precisamos entender é que estas pes-

soas, assim como muitos de nós, receberam promessas do 

Senhor. Quantas pessoas recebem promessas, e sequer creem 

que elas possam se cumprir. Mas a Bíblia afirma que todos es-

tes relatados ali, creram na promessa, e todas as suas atitudes 

foram por fé. Ao pensarmos a este respeito, fica evidente que o 

primeiro passo para uma vida em Deus é crer no que Ele diz a 

nosso respeito e buscar obedecer a sua voz. As promessas que 

Deus faz são boas, pois fazem parte da sua vontade para nós. 

No entanto, apesar de crerem nas palavras que o Senhor lhes 

dissera, este não foi o principal anseio de seu coração. 

A promessa que Deus faz para esta terra é legítima, pois vem 

dele. Deve ser ansiada, mas nunca deve tomar o lugar da Eter-

nidade no coração dos cristãos. Aprendemos com eles muito 

mais do que se mover por fé em relação ao que viveremos nes-

te mundo, mas projetar a fé para além deste momento passa-

geiro. 

Existem algumas verdades interessantes que encontramos 

relatadas no trecho, vejamos:

“Todos estes morreram na fé, sem 

terem recebido as promessas, mas, ven-

do-as de longe, e crendo nelas, e abra-

çando-as, confessaram que eram es-

trangeiros e peregrinos na terra. Porque 

os que isso dizem claramente mostram 

que buscam uma pátria. E se, na ver-

dade, se lembrassem daquela de onde 

haviam saído, teriam oportunidade de 

tornar. Mas, agora, desejam uma melhor, 

isto é, a celestial. Pelo que também Deus 

não se envergonha deles, de se chamar 

seu Deus, porque já lhes preparou uma 

cidade.” Hb 11.13-16

É um trecho bastante interessante, porque, em primeiro lu-

gar, revela que, apesar de terem promessas feitas por Deus 

para eles, todos morreram sem as terem recebido.  Entretanto 

só vamos entender o que isto realmente significa quando le-

mos os versículos trinta e nove e quarenta deste mesmo ca-

pítulo, pois ali diz que Deus providenciou algo melhor a nosso 

respeito, para que eles não alcançassem as promessas e nós 

ficássemos de fora. 

O texto continua e mostra outras três coisas importantes. 

Em primeiro lugar, o texto diz “Vendo-as de longe”. Esta ex-

pressão revela o quanto as promessas eram reais, eles che-

garam a vê-las! Como quem está num barco e avista terra ao 

longe. Portanto podemos afirmar que o fato de não terem 

recebido as promessas não foi por falta de cumprimento por 

parte de Deus. Em segundo lugar, o texto diz: “Crendo nelas”. 

Esta segunda ressalva expressa que todos eles criam nas 

promessas de Deus para a vida deles. Em momento nenhum 

a falta de fé ou de confiança teve lugar em seu coração,  por-

tanto, definitivamente, não foi a falta de fé ou confiança o 

motivo pelo qual não receberam as promessas. Em terceiro 

lugar, o texto diz “e abraçando-as”, isto é, tomando-as para 

si, por fé. Após tudo isso, o texto diz “confessaram que eram 

estrangeiros e peregrinos na terra”. Que coisa incrível! Todos 

eles tiveram a oportunidade de usufruir das promessas de 

Deus nesta terra, mas preferiram confessar que apesar de 

bom, apesar de muito digno, não era isso que ocupava o co-

ração deles. O anseio pela Eternidade sempre foi a expressão 

máxima da fé dos heróis de He-

breus 11, a ponto de abrir mão de 

tudo nesta terra.

Você teria coragem de ver as 

promessas de Deus para sua vida 

chegando ao longe, crer nelas e 

abraçá-las por fé? Pois foi exata-

mente isso que ocupou o coração 

dos heróis da fé! Um amor in-

controlável pela Eternidade! Que 

Deus nos dê cada dia mais fé, para 

que possamos ser mais parecidos 

com eles.
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