
OS HERÓIS DA FÉ 
 

      Manter a fé e a esperança firmes em tempos conturbados 
como o nosso não é fácil. É coisa de herói. 
      Às vezes, tragédias e decepções abalam a confiança no Deus 
de misericórdia, até mesmo dos heróis da fé. As enfermidades não 
curadas, a crise financeira permanente, as tensões familiares não 
resolvidas, apesar de seus intensos clamores, fazem estremecer, 
ainda que por um momento, sua crença no Deus de todo poder. 
Fraquezas de herói. 
      São também assolados por dúvidas e conflitos de fé que vêm 
de dentro deles. Ainda precisam enfrentar as pressões e 
questionamentos que vêm de fora, de uma sociedade materialista e 
descrente. Provas de herói. 
      Os heróis da fé são aqueles que continuam crendo e tendo 
esperança no Deus de toda graça, apesar das circunstâncias 
desfavoráveis à fé. São os que, como se resume “fé”, veem o 
invisível, esperam o impossível, creem no incrível. Mistérios de 
herói. 
      Eles podem não ser os mais fortes fisicamente, nem os mais 
brilhantes intelectualmente, muito menos os mais poderosos, 
política e economicamente. Ao contrário, por vezes, são os mais 
simples de Deus que vivem pela fé e com ela vencem. Força de 
herói. 
      A fé que possuem não é do tipo “fé na fé”, mas no Deus da 
providência. É esta fé que os revigora e sabem que é de Deus que 
ela vem. Podem até suportar tudo, mas reconhecem que é Cristo 
quem os fortalece. Convicções de herói. 
      Vivem firmados naquele que é mais valente e não duvidam de 
que maior é o que está neles (Deus e a esperança) do que o que 
está no mundo (o mal e o desespero). Confiam plenamente no Pai 
de amor que governa soberanamente os destinos deste mundo e 
ainda cuida com desvelo e promove o bem de seus filhos da fé. 
Privilégios de herói. 
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