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A Tua Fé te Salvou 
 

Marcos 10:52 

 
Introdução: em Marcos 10:46-52, a Bíblia relata um extraordinário milagre realizado por 
Jesus. Um homem chamado Bartimeu, cego mendigo, ao saber que Jesus estava passando 
perto de onde ele estava, começou a clamar por compaixão e acabou atraindo a atenção do 
Senhor que parou e mandou chamá-lo. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou o que é que 
Bartimeu queria que Ele fizesse. Bartimeu respondeu que queria voltar a ver. Então, Jesus disse 
que ele poderia ir, pois a sua fé havia lhe salvado, e imediatamente tornou a ver. 

 
Essa declaração de Jesus – “a tua fé te salvou” – é o que mais impressiona nesse texto, pois o 
Senhor credita um valor tremendo à nossa capacidade de crer. Romanos 1:17 afirma que “o 
justo viverá pela fé”, o que confirma a importância da fé no relacionamento com Deus. Falando 
sobre o assunto, o apóstolo João declara: “porque tudo o que é nascido de Deus vence o 
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé”.    

 
Hebreus 11:6 diz que “De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que 
aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe  e que se torna galardoador da nossa fé”. 
Fica claro nesse texto que a fé tem demandas, isto é, ela possui exigências. Veja que a Bíblia diz 
que “é necessário”. Quando Bartimeu se aproximou de Jesus, ele cumpriu com as necessidades 
da fé, e por isso o Senhor disse que a sua fé havia lhe salvado. 

 
Vejamos, então, alguns elementos relacionados com a fé que são necessários para 
alcançarmos a vitória e vermos nossa vida ser transformada. 

 
1. Convicção Interior que produz esperança – Hebreus 11:1 afirma que “A fé é a 

certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem”.  Primeiro a Bíblia 
afirma que a fé é a certeza daquilo que se espera. Assim sendo, entendemos que a fé nos 
remete a esperança. Aquele que crê, também sabe aguardar pois está certo de que alcançará a 
bênção de Deus. Ainda que tenhamos de esperar por um tempo, temos a certeza de que Deus 
fará acontecer aquilo que estamos aguardando.  

 
Depois, o texto diz que a fé é a convicção de fatos que não vemos. Ou seja, a fé produz na vida 
daquele que crê uma convicção interior. Somos tomados de uma certeza de que Deus vai agir 
mesmo sem vermos a mínima possibilidade de acontecer o que almejamos. Não sabemos 
como, mas sabemos que Deus vai fazer. 

 
2. Aprender a andar por fé e não por vista – em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz “que 

andamos por fé e não pelo que vemos”. Não podemos deixar de dizer que o mundo visível nos 
afeta tremendamente. As circunstâncias que nos cercam, muitas vezes, podem nos 
impressionar de tal forma a ponto de comprometer a nossa fé. Se formos guiados pelo que 
estamos vendo enfraqueceremos a fé. A convicção que a fé deve produzir não está firmada no 
mundo visível, mas no mundo invisível, na confiança no Deus Todo-Poderoso que cuida da 
nossa vida. 

 
Evidentemente, esse nível de vida, além de ser um grande desafio, também faz parte de um 
aprendizado. Não deixar que aquilo que estamos vendo domine o nosso interior e permanecer 
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na fé, é algo a ser exercitado todos os dias. Nós não nascemos assim, mas podemos aprender a 
viver com confiança em Deus. Mesmo diante de cenários de derrota, fixamos os nossos olhos 
no Autor e Consumador da nossa fé, na certeza de que o cenário será mudado e venceremos.  

 
3. Alimentar a Fé com a Palavra de Deus – em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz 

que “a fé vem pela pregação e a pregação pela Palavra de Cristo”. Não podemos nos esquecer 
que a fé necessita de alimento. Isso é simples e básico. Entretanto, muitos não cuidam da sua 
fé como deveriam. Pelo contrário, acabam alimentando a alma com coisas que destroem o 
relacionamento com Deus. 

 
Alguém já disse que nós somos o que comemos. Ainda que isto tenha sido dito a respeito dos 
cuidados que devemos ter com o nosso corpo, podemos também aplicar essa verdade às 
questões espirituais. Portanto, ler a Palavra de Deus, meditar nela diariamente, estudá-la 
regularmente, ouvir mensagens ungidas, são procedimentos extremamente úteis que 
alimentam e fortalecem a nossa fé.   

 
4. Deus deve ter a exclusividade da nossa fé – outro elemento que não podemos 

deixar de lado é a exclusividade de Deus. Pedro diz que a nossa fé e esperança devem estar em 
Deus (1 Pe 1:21). Muitas pessoas dizem crer em Deus, todavia, elas também creem em outras 
coisas, são supersticiosas, acreditam em ídolos e fazem petições a eles, o que é contrário ao 
ensino da Palavra de Deus (Sl 115:4-8). A fé em Deus se dá por intermédio de Jesus Cristo, o 
seu Filho  que morreu na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está à destra do Pai. 
Qualquer fé que não procede desse princípio, não passa de pensamento positivo e constitui-se 
num equívoco. 
 


