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Emunah – Fé 
(1ª Edição – Julho 2013) 

 
“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com 

que fostes chamados,Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, 

suportando-vos uns aos outros em amor, Procurando guardar a unidade do Espírito 

pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes 

chamados em uma só esperança da vossa vocação;Um só Senhor, uma só fé, um 

só batismo; Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos 

vós.” Efésios 4:1-6 

De forma recorrente ouve-se frequentemente que a Fé não se questiona, que é de 

exclusiva responsabilidade de cada um. Não sendo o nosso propósito entrar na 

intimidade de quem quer que seja apraz-nos dar o nosso testemunho sobre 

aquilo que entendemos por “Emunah” no Elohim de Israel. 

Toda a Palavra Inspirada nas Escrituras provém do nosso Pai, no entanto 

qualquer um de nós, além da mensagem em si, tem preferência por certos versos, 

capítulos ou mesmo livros inteiros, no nosso caso particular destacaríamos por 

exemplo, João 17:17, o Salmo 23 e como livro escolheríamos o de Eclesiastes, entre 

tantos outros exemplos que cada um de nós poderia dar.  

Dentro deste contexto, Hebreus 11 é um dos nossos preferidos, sendo o pano de 

fundo para esta mensagem, e o primeiro verso magnifica o relacionamento de 

cada um de nós com o Eterno e a ligação fraternal com os irmãos de todas as 

épocas (Salmos 133:1 – Efésios 4:13). 

Hebreus 11:1 “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova 

das coisas que se não vêem.” 

Fazendo um interlúdio transcreveremos seguidamente um pequeno artigo, que 

um de nós, teve acesso em tempos idos: 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/4/1-6
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(fim de citação). 

A Emunah Verdadeira 

Emunah é uma palavra Hebraica traduzida como “Fé” no português. Paulo em Efésios 4:1-

6, conforme o primeiro trecho enunciado acima, impele-nos para que se guarde a 

unidade do Espirito através da união da Paz, depois indica-nos o que temos em comum. 

E o que temos em comum é “Uma Emunah - Uma Fé”.  

A Emunah é fundamental no nosso crescimento espiritual e comunhão com YHWH, 

“Sem Fé é impossível agradar a YHWH” (Hebreus 11:6), assim se o nosso anseio é agradar 

ao nosso YHWH, então temos que definir o que é “Fé”, a fim de que entendamos o seu 

significado e como a obter. 

Não há duvida que “FÉ”, é uma das palavras mais usadas no âmbito religioso, mas muitas 

vezes não se sabe muito bem o seu significado, segundo o dicionário, “Fé” é a crença 

baseada em argumentos não racionais, no entanto não se entende que isto seja a 

definição correcta á luz das Escrituras. 

Emunah corresponde no grego a “Pistis”, o mesmo sinonimo de “Fé” em português. 

Definição de Fé 

O sentido étimo da palavra Fé, é “crer”, ou melhor, vem de um derivado da palavra “crer”, 

isto chegaria como definição para muitas pessoas, no entanto com isto entendido 

começam as más interpretações em torno da Emunah, já que Emunah engloba muita 

mais do que simplesmente “crer”. 

A Emunah/Fé é o firme Fundamento – a Certeza – das coisas que se esperam (Hebreus 

11.1). Assim, a Fé vem primeiro, antes de possuirmos o que se deseja. Antes de 

recebermos, já temos em essência, e esta essência é a certeza de que chegaremos a 

possuir. 

Conhecer a vontade de YHWH (1), crer nela (2) e exercita-la ou agir em conformidade 

(3). Conforme o nosso entendimento de Emunah deve de corresponder a estes três 

elementos essenciais. 

Exemplos de Emunah/Fé 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/2pe/1/5-8
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A fim de raciocinarmos sobre a Escritura voltemos ao capítulo 11 de Hebreus, partindo do 

verso 4. O primeiro exemplo de Fé é-nos indicado pela postura de Abel. 

“Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou 

testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, 

depois de morto, ainda fala.” Hebreus 11:4 

Este episódio é-nos relatado no capítulo 4 de Génesis, e o verso 7 dá-nos uma certa luz 

para entendermos Hebreus 11:4. 

Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e 

sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar 

Gênesis 4:7 

YHWH fala sobre “fazer o bem”, isto leva-nos á questão – Caim sabia que estava a fazer 

mal ao oferecer esse tipo de oferta? A resposta é Sim, já que o Eterno o recrimina, assim 

Cai, sabia por antecipação que o que ele fazia estava mal, já que o Eterno em Sua justiça, 

nunca pode reprender, sem antes advertir. Esta é umas das máximas a ter em atenção 

para qualquer pai na educação dos filhos, não reprender antes da advertência, e assim 

mesmo é o proceder do Eterno. 

No entanto existem questões para se resolver. Porque é que foi mais excelente o sacrifício 

de Abel? E porque é que Abel é um exemplo de Fé? A resposta encontra-se em Genesis 

3:21, quando o Eterno entrega túnicas de pele a Adão e Eva, sendo estas, uma figura da 

propiciação substitutiva, de um sacrifício animal inocente, já que com este acto teve que 

haver derramamento de sangue dos animais, (Levitico 17:11 – Colossenses 1:14). e que lhes 

serviram para se cobrirem, procedendo com isto à cobertura dos culpados, isto é de Adão 

e Eva, e como tal por suposto transmitiram esta lição aos seus filhos, que o sangue 

redime o pecado, Hebreus 9:22. 

A instrução dada pelo Eterno ao ter demonstrado previamente a Sua vontade, a respeito 

de que tipo de sacrifício era agradável, Abel segue a instrução ao pé da letra, oferecendo 

os primogénitos das suas ovelhas, e Caim, comete o erro dos seus pais, quando tentaram 

cobrir os seus pecados com folhas de figueira, visto que Caim oferece o fruto da terra. 

Abel, pela sua acção de Fé ofereceu um sacrifício mais excelente ao Eterno. Assim 

Emunah é Conhecer a Vontade do Eterno, Crer nela e proceder em conformidade. 

Coloca-se a questão, Abel conheceu a vontade do Eterno quanto aos tipos de sacrifício 

que Lhe agradavam? A resposta é Sim. Creu? Sim. Procedeu em conformidade? Sim.  

Assim define-se que Emunah não se define só por “Crer” mas que antes há que conhecer 

a vontade do Eterno e supostamente executar essa mesma vontade. Crer não é suficiente 

como definição de Emunah, pois até os demónios creêm (Tiago 2:19 e Lucas 10:17). 

Agora falemos de Noé; “pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, 

temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito 

herdeiro da justiça que é segundo a fé.” Hebreus 11:7 

Este verso casa com Génesis 6:9-22.  

“Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face; porque a terra 

está cheia de violência; e eis que os desfarei com a terra.Faze para ti uma arca da madeira de 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/11/4
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/4/7
http://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/11/7
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gofer; farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume” Génesis 

6:13-14 

Levanta-se a questão, conheceu Noé a vontade do Eterno? Sim. Fez a Sua vontade? Sim. 

Creu Noé no Eterno? Sim, com o se vê em Genesis 6:22. 

Logo, mais uma vez a Emunah fica comprovada no caso de Noé, e ajuda-nos a esclarecer 

uma perspectiva que muita gente tem em torno da Fé. Que dizem que Fé é “Crer 

cegamente” que a “Fé é cega”. O senso comum está cheio de exemplos populares de fé 

sem qualquer sentido espiritual. O Eterno nunca fará nada se a Sua vontade não é 

manifesta. 

Parte deste entendimento surge a partir de dois versos, um em Hebreus 11:1 e outro em 2ª 

Coríntios 5:7. 

No exemplo de Noé é apropriado fazer esta ressalva, já que se diz em Hebreus 11:7 

“foi advertido por YHWH acerca das coisas que ainda não se viam” – entenda-se 

que Noé não creu “cegamente”, mas que o Eterno “ o advertiu sobre o que viria”, 

então Noé sabendo, creu, de facto andar por FÉ e não por vista, não é que se ande 

às cegas, já que o Eterno, nos manifesta a Sua vontade, e nós sem vermos com os 

olhos naturais, cremos, e portanto agimos em conformidade. 

Hebreus 11 continua com o seu relato de outros grandes exemplos de Fé, e existe 

algo de interessante em todos eles, conforme o verso 13: “Todos estes morreram na 

fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-as de longe, e crendo-as e 

abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra”. 

Muitos homens e mulheres de Emunah, morreram sem receber o prometido em 

algumas áreas das suas vidas, e quanto há salvação, aconteceu a eles o que nos 

acontecerá a nós, havemos de adormecer com a Esperança da Vida conforme as 

Promessas na Sua Palavra, 1ª Coríntios 15:16 e 53-55. 

Conhecer a Vontade de YHWH 

Para todos aqueles, incluindo nós, a quem o Espirito trouxe de volta à observação 

da Torah, cujo significado não nos cansamos de repetir, é – Instrução, Ensino – e 

que se traduz como “Lei”, é indispensável que se comece pelo primeiro e grande 

mandamento, que YHWH é UM e Devemos Amá-lo acima de todas as coisas, 

(Deut 6:4-5 e Marcos 12:29-30) e conforme a palavra expressa nas duas Alianças, 

está bem explicito a forma de o Amar, que é entender e cumprir a Sua vontade, 

(João 5:39 – 1ª João 2:1-7). 

Mas por vezes parece que aparentemente a Palavra se contradiz. Em geral YHWH 

não revela toda a Verdade sobre um determinado assunto somente numa única 

passagem; “A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a 

entender o que ser ouviu?... Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais 

preceito, regra sobre regra, regra e mais regra: um pouco aqui, e um pouco ali” 

(Isaías 28:9-10). 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/6/13-14
http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/6/13-14
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Para se compreender qualquer assunto na Bíblia, é preciso examinar toda a 

evidência escritural no tocante ao tema específico. Não se deve atribuir a 

nenhuma passagem o significado que cada um deseja; pois, “nenhuma profecia da 

Escritura é de particular interpretação” (2ª pedro 1:20), porém cada passagem é 

interpretada à luz de outros textos bíblicos. A Palavra explica-se a si mesma. 

Por exemplo, é muito comum as pessoas citarem Romanos 3:20: “Por isso 

nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei”, e desta passagem 

isolada, presumirem que a salvação vem pela fé, em desobediência à Lei de 

YHWH, à Torah! Aqueles que assim interpretam esta passagem não devem ter 

em atenção o que diz em Romanos 2:13 o que o próprio Paulo foi inspirado a 

escrever: “Porque os que ouvem a lei não são justos diante de YHWH: mas os que 

PRATICAM a lei hão-de ser justificados”. 

Haverá aqui contradição? Se uma escritura tem o propósito de revelar que não 

temos de fazer esforço para obedecer à “Lei de YHWH” para sermos justificados 

e, assim salvos – mas que somos salvos pela Fé sem obediência à Lei de YHWH – 

então, deveras, YHWH está-Se a contradizer na Sua Palavra.  

E se quisermos que Romanos 3:20 diga isto, temos que admitir consistentemente 

que há contradições nas Escrituras Sagradas e, se isto for “verdade”, não temos 

base nenhuma para termos Fé! 

De novo, Efésios 2:8-9: “Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé; e isto não 

vem de vós; é dom de YHWH. Não vem das obras, para que alguém se glorie.”  

Mas, aqueles que tão levianamente se referem a este texto para ensinar a doutrina 

de “sem obras”, jamais nos dirão que as mesmas passagens inspiradas também 

dizem o seguinte: 

Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? 

Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta 

em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua 

fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que 

há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o crêem, e estremecem. 

Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? 

Tiago 2:14-20 

Aqui não há Contradição! Antes, ao juntar todas as passagens sobre o assunto, da 

“fé que salva” aprende-se que há duas classes de fé. E aquela em que tão 

cegamente a maioria das pessoas dos nossos dias confia, nada mais é que a Fé 

MORTA – e tal fé jamais salvará uma só alma! Note-se bem! Tiago 2:20: “ A fé sem 

obras é morta”. 

Tiago continua: “Porventura o nosso pai Abrãao não foi justificado pelas obras, 

quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a Fé cooperou com as 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/tg/2/14-20
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suas obras, e que pelas OBRAS a fé foi aperfeiçoada? . . . Vedes então que o homem 

é justificado pelas obras, e não somente pela fé” (Tiago 2:21-24).  

Então somos salvos pelas obras em vez de fé? NÃO, NUNCA! Somos salvos pela 

Fé! Mas a Fé opera junto com as nossas obras e PELAS NOSSAS OBRAS a nossa 

FÉ é APERFEIÇOADA! Esta é a Fé VIVA! 

Porque é que devemos precisar de salvação? Porque temos pecado e a punição 

pelo pecado é a MORTE! 

Mas como é que pecamos? O que é afinal o pecado? “O pecado é a transgressão da 

LEI”, responde o Altíssimo em 1ª João 3:4. 

“Sim, ok”, responde a vítima das fábulas modernas, “mas hoje não estamos 

debaixo da lei mas DEBAIXO da GRAÇA!” Naturalmente que sim! “Pois quê? 

Pergunta Paulo, inspirado pelo Eterno, “pecaremos (transgrediremos a LEI?) 

porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça?” A resposta de Paulo é: 

“DE MODO NENHUM!” (Romanos 6:15).  

E, de novo, “Permaneceremos no pecado [transgredindo a Lei], para que a graça 

abunde? DE MODO NENHUM. Nós, que estávamos mortos para o pecado, como 

viveremos ainda nele?” (Romanos 6:1-2). 

A Torah/Lei traz consigo um castigo – a MORTE. Ela reclama a vida de todo 

aquele que transgride. A Lei tem o poder de tomar a vida do transgressor. 

Portanto ela é mais poderosa do que o pecador – e exerce controlo SOBRE o 

pecador, possuindo o direito de tirar a sua vida. É o pecador que ESTÁ DEBAIXO 

da LEI. Mas quando o pecador se arrepende de suas transgressões, e aceita o 

sacrifício do Messias Yeshua  como pagamento da punição exigida pela Lei, então 

ele é PERDOADO – colocado DEBAIXO DA GRAÇA – e a Lei não mais possui 

controle sobre ele, exigindo a sua vida. 

Os que continuam a pecar estão DEBAIXO da LEI! E aqueles que, pelo 

arrependimento, obediência e FÉ se afastaram da desobediência e estão, pela FÉ 

A GUARDAR a Lei, são os únicos que estão DEBAIXO da GRAÇA. 

O Espelho Espiritual de YHWH 

Compreenda-se o seguinte! “Por isso nenhuma carne será justificada diante dele 

pelas obras da lei.” Esta escritura é 100% verdadeira, e não há contradição! Não se 

pode ser justificado pelas obras da lei – não, de modo algum!  

Porquê? A última parte deste versículo dá a resposta. Por que razão a maioria dos 

pregadores nunca a mencionam? “Porque pela lei vem o pleno CONHECIMENTO 

do pecado” (Romanos 3:20). Esta é a razão! 

A finalidade da Lei não é perdoar, justificar, lavar ou purificar. Somente o Sangue 

do Messias Yeshua pode fazê-lo! A finalidade da Lei é dizer-nos o que é o pecado – 
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defini-lo, revelá-lo – para que o deixemos de praticar. O pecado é a transgressão 

da Lei – isto é o seu significado. 

Metaforicamente falando, nas malas das mulheres por norma há sempre um 

espelho. De vez em quando elas retiram-no e olham furtivamente o rosto. Às 

vezes o espelho mostra-lhes uma manchinha de sujidade. Assim poderíamos 

dizer: “Pelo uso do espelho nenhum rosto sujo fica limpo” Deitará fora o espelho 

por essa revelação? Claro que não – que pergunta tola, quando aplicada a um caso 

físico! E, se perguntarmos porque é que o rosto não ficou limpo pelo uso do 

espelho, certamente responderiam: “Porque é através dele que vem o 

conhecimento da sujidade.” 

A “Lei de YHWH” é o Nosso espelho espiritual. Olhamos para ela e vemos a 

sujidade nos nossos corações! Mas somente por olhar a Lei, ou por guardá-la, a 

sujidade não é removida de nossos corações – somente o sangue do Messias 

Yeshua pode fazer isso! Pela “Lei” vem o Conhecimento do Pecado! 

Olhemos para a explicação de Tiago sobre este ponto: “Tornai-vos, pois, 

PRATICANTES da palavra, e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. 

Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem 

que contempla num espelho o seu rosto natural; pois a si mesmo se contempla e se 

retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que 

considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo 

ouvinte negligente, mas operoso PRATICANTE, esse será bem-aventurado no que 

realizará.” (Tiago 1:22-25). 

Será possível guardar a Lei? 

“Mas”, argumenta o enganador “fora da lei”, “ninguém pode guardar os 

mandamentos. É humanamente impossível. Desde que a Fé surgiu, não 

guardamos a lei – a fé invalidou-a.” 

Pois até o “próprio satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito pois que os 

seus ministros se transfigurem em ministros da justiça” – “porque tais falsos 

apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Yeshua” (2ª 

Corintios 11:14-15, 13). 

“Anulamos, pois, a lei pela fé?” Faz-se esta pergunta na Escritura inspirada – e a 

resposta. “DE MANEIRA NENHUMA, antes ESTABELECEMOS A LEI”! (Romanos 

3:31). Sim, a Fé estabelece a Lei/Torah. Pela obediência a ela, a Fé é 

APERFEIÇOADA. 

Apesar disso podemos guardar os mandamentos? Será possível? Grande parte dos 

pregadores, “fora da lei”, dizem que não! Como resolver este aparente impasse. 

Certo homem aproximou-se de Yeshua e perguntou-Lhe como ser salvo. O 

salvador respondeu-lhe pessoalmente: “Se queres, porém, entrar na vida, GUARDA 

OS MANDAMENTOS” (Mateus 19:17). “os seus discípulos ouvindo isto, admiram-se 
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muito dizendo: Quem poderá pois salvar-se? E Yeshua, olhando para eles, disse-

lhes: Aos homens é isso impossível, mas a YHWH tudo é possível” (vs. 25-26). 

Aí está a resposta do próprio Messias! Para o homem É impossível. Mas aqui está 

a abençoada verdade: Com YHWH é possível, inclusive guardar os Seus 

Mandamentos. Começa a fazer sentido. É preciso ter FÉ – Fé no poder de YHWH!  

Assim como o seu próprio esforço diligente unido á Fé aperfeiçoa a própria Fé, 

assim também a Fé unida ao esforço torna a OBEDIÊNCIA PERFEITA! As duas 

andam juntas. Não se pode ter uma sem a outra. 

A Fé VIVA – a única que salvará – é uma Fé activa, que CONFIA em YHWH, 

tornando possível Obedecê-Lo, viver a vida espiritual verdadeira, e Guardar os 

Seus mandamentos abençoados! Pensemos. Poderia YHWH justo ordenar aos 

homens fazer algo que é impossível? Ou poderíamos conceber que Yeshua fosse 

um jovem convencido que sabia mais que Seu Pai, e que aboliu os mandamentos 

d’Ele? Que absurdo! Entretanto, esta é a concepção popular dos dias de hoje! 

A Lei é Eterna 

A Lei de YHWH não é nenhuma monstruosidade. Leis justas e corretas causam 

terror apenas aos criminosos – são criadas para assegurar o bem. A Lei/Torah de 

YHWH é PERFEITA (Salmo 19:7), É ESPIRITUAL (Romanos 7:14), SANTA, justa e 

boa (Romanos 7:12). Todos os Seus mandamentos são FIÉIS e permanecem firmes 

PARA TODO O SEMPRE (Salmos 111:7-8). Não acredite quando alguém lhe disser 

o contrário, sobre parte d’Ela ou do Seu Todo. 

A Lei de YHWH é, simplesmente, AMOR! É o caminho perfeito de vida. Todos os 

momentos de sofrimento humano, infelicidade, miséria e morte, resultam 

exclusivamente da sua transgressão! Ela foi dada ao homem para fazê-lo feliz, e 

esta filosofia de vida é a única que o consegue! Esta Lei veio de YHWH de amor, e 

o AMOR é o CUMPRIMENTO DA LEI (Romanos 13:10). 

Mas não o nosso amor natural próprio. Requer-se o “amor de YHWH…derramado 

em nossos corações pelo Espirito santo” (Romanos 5:5). YHWH possui e nos dará 

o amor que cumpre a Sua Lei. E assim é possível ao homem, por meio da Fé, e do 

Dom do Espirito santo de YHWH guardar os Seus mandamentos! E seja quem for 

que diga outra coisa, YHWH o chama de mentiroso (1ª João 2:4). 

Aquele que verdadeiramente guarda os mandamentos é forçado a confiar em 

YHWH para que a obediência se torne possível. E, assim, a Fé não anula a Lei, 

mas estabelece-a. E para guardarmos a Lei, necessitamos de FÉ! 

Para além de Hebreus 11, existem outros apontamentos de grande exemplo de Fé. 

Um exemplo emocionante desta verdade eterna está registado no livro de Daniel. 

Nabucodonosor, rei da Babilónia erigiu uma gigantesca imagem de ouro. 
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“E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de 

todas as línguas: quando ouvirdes o som da (banda de musica) . . . vos prostrareis, e 

adorareis a imagem de ouro” (Daniel 3:4-5). 

“E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro 

da fornalha de fogo ardente” (vs. 6). 

Encarregados dos assuntos da província da Babilónia estavam três jovens judeus, 

amigos de Daniel - Sadraque, Mesaque e Abednego. Um dos mandamentos da Lei 

espiritual eterna de YHWH proíbe o culto a imagens. 

Se fosse connosco, nesta ou noutra situação similar, o que faríamos? Talvez 

pensássemos do seguinte modo: “Bom, sou obrigado a me prostrar, diante desta 

imagem, pois se não fizer serei morto!”. Também seria possível que nos 

desculpássemos, raciocinando assim: “Eu acho que YHWH não seria justo se me 

castigasse por isto, quando Ele mesmo sabe que fui forçado a fazê-lo. De qualquer 

modo, Ele mesmo nos ordena a sermos sujeitos ao poder do Estado, ou a fazermos 

tudo para nos conservamo-nos sãos”.  

Sim, é fácil pensar assim para justificar a desobediência a YHWH. Mas o Eterno 

não fica procurando ocasião para nos punir – pelo contrário, aguarda 

oportunidades para nos salvar por meio da Fé – para nos salvar da loucura do 

pecado e da triste consequência que nossos próprios actos nos impõem. 

A Lei do Eterno tem o propósito de nos proteger do sofrimento. O que 

semearmos ceifaremos. Não é YHWH quem nos pune quando erramos; são os 

nossos próprios actos que ricocheteiam como um bumerangue contra nós! 

Entretanto, aqueles três jovens judeus conheciam a verdade – de que antes nos 

importa OBEDECER a YHWH do que aos homens – e que pela Fé o Eterno torna 

tudo possível. Quando eles firmemente SE RECUSARAM a se prostrar e a adorar 

a imagem do rei, Nabucodonosor em sua ira e fúria, ordenou que fossem trazidos 

diante dele (vs. 13). 

Que exemplo, vejamos qual foi a resposta calma, confiante e destemida daqueles 

rapazes. “Nabudoconosor. . .eis que o nosso YHWH, a quem nós servimos, é que 

nos pode livrar; Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente” (vs. 16-17). 

Às vezes YHWH experimenta a nossa Fé. Ele testou a deles. Por momentos 

poder-se-ia concluir que YHWH os tinha abandonado, mas Ele apenas permitiu 

que a Fé deles fosse provada. “Então Nabucodonosor, encheu-se de furor, e mudou 

o aspecto do seu semblante... falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse sete 

vezes mais do que acostumava aquecer... Então aqueles homens foram atados com 

os seus calções, e seus chapéus, e seus vestidos”. E, certamente YHWH em quem 

haviam eles confiado os libertaria agora? Não – não havia evidência física alguma 

de que YHWH os houvesse sequer ouvido!  - “…e foram lançados dentro da 

fornalha de fogo ardente!” ( vs. 19-21). 
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A fornalha estava tão quente que a chama de fogo matou os homens que 

conduziam os três jovens, e eles caíram “atados dentro da fornalha, de fogo 

ardente” YHWH permitiu que fossem lançados dentro da fornalha. Estaria 

YHWH indiferente àqueles que confiavam n’Ele para ajudá-los a guardar os Seus 

mandamentos? YHWH, não! 

O rei olhou para dentro da fornalha e disse: “eu porém, vejo quatro homens soltos, 
que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles; e o aspecto do 
quarto é semelhante ao filho dos deuses”! (vs. 25). Então aproximou-se 
Nabucodonosor da boca da fornalha e os chamou: “Sadraque, Mesaque e 
Abednego, servos do YHWH Altíssimo, saí e vinde! Então Sadraque, Mesaque e 
Abednego saíram do meio do fogo... estes homens... que o fogo não tinha poder 
algum sobre os seus corpos: nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, 
nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou 
Nabucodonosor, e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque e Abednego, que 
ouviu o seu anjo, e LIVROU os seus servos, que CONFIARAM NELE”! (vs. 26-28).  

Aqui está um exemplo de FÈ VIVA – a Fé CONFIOU em YHWH para se tornar 
possível  viver o caminho da Sua Lei! Sim, com YHWH, é possível guardar todos 
os Seus mandamentos. 

Poderemos acreditar em YHWH e adorá-lo em Vão? 

Quando a Palavra de YHWH diz: “Crê no Adon Yeshua haMaschiach, e serás 
salvo”, isto não se refere à Fé Morta, que hoje é comumente ensinada. Os ensinos 
comuns de hoje distorcem esta afirmação bíblica, dando a entender que significa 
uma mera crença nos factos da existência do  Messias, do seu sacrifício e da Sua 
obra de salvação – sem qualquer obediência ás leis que proferiu no Sinai (Actos 
7:38), ou seja, a obediência à Torah! Não obstante os demónios acreditam nestas 
coisas – e eles estremecem – mas nem por isso são salvos. 

O Messias foi o Mensageiro da Nova Aliança (Jeremias 31:31-33 – Hebreus 12:24 - 
João 17:3). Um Mensageiro enviado por YHWH. Não se pode crer em tal 
mensageiro divino, a não ser que se acredite e OBEDEÇA-SE À MENSAGEM que 
Ele trouxe! “Se queres, porém, entrar na VIDA, GUARDA OS MANDAMENTOS”! 
(Mateus 19:17). 

“ ARREPENDEI-VOS”, disse o inspirado Pedro, “…e receberei o dom do Espirito 
Santo” (Actos 2:38). O Altíssimo dá o Seu espirito somente àqueles que Lhe 
Obedecem (Actos 5:32). E o Seu Espirito Santo é o AMOR que YHWH nos dá para 
cumprir e guardar os Seus mandamentos! E tudo isto vem pela FÈ. 

O Messias veio para nos salvar dos nossos pecados, e não para nos salvar em 
nossos pecados! Ele veio LIBERTAR-NOS da escravidão do pecado, da 
infelicidade e da miséria que o pecado acarreta – de modo algum veio dar-nos 
licença para cometer pecados. 

É possível acreditar em Yeshua, - reverenciá-lo – e ainda assim estar perdido? O 
próprio Yeshua diz que “SIM”.  
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“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele 
que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.” Mateus 7:21 

Ouçamo-Lo de Novo: 

“Em vão, porém, me honram, Ensinando doutrinas que são mandamentos de 
homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos 
homens; como o lavar dos jarros e dos copos; e fazeis muitas outras coisas 

semelhantes a estas.” Marcos 7:7-8 

Aí está! Dos próprios lábios de Yeshua. Esta fé morta – “esta adoração” - é em 
VÃO! Aqueles que confiam nela, e nos homens e nas denominações que assim 
ensinam, estão perdidos! Quanto mais rápido reconhecerem isto, melhor. 

O propósito do Eterno na salvação é resgatar os homens do PECADO, e da 
resultante infelicidade, miséria e morte. ARREPENDER-SE do pecado é o 
primeiro passo! Após a aceitação e fé, o Sangue do Messias Yeshua purifica-nos de 
todos os pecados passados. E pela FÈ somos protegidos dos pecados futuros. 
Deste modo, a justiça resultante será produto da FÈ/Emunah – justiça concedida 
por YHWH. 

Nós não somos justificados PELA LEI – somos justificados pelo sangue do Messias 
Yeshua. Mas esta justificação será dada somente sob a condição de que nos 
Arrependamos de nossas transgressões á Lei do Altíssimo. É assim que, afinal, 
somente os PRATICANTES da Lei é que serão JUSTIFICADOS (Romanos 2:13). 

Como é Pura e Proveitosa a Palavra do Eterno. 

“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.” Salmos 
119:105 

 

Shalom 
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