
O que é fé? 

 

Fé uma palavra tão simples de ser pronunciada e algo tão 
difícil de ser ter. 

 Fé (do grego: pistia e do latim: Fides) é a firme convicção de 
que algo é verdadeiro, sem nenhuma prova de que este algo seja 
verdade, sendo aceitos em convicção apenas pela extrema 
confiança. 

É possível nutrir um sentimento de fé em relação a uma 
ideologia, um pensamento filosófico, uma crença, uma determinada 
religião. A fé não é baseada em evidências físicas. 

A fé entra em nossos corações pelos ouvidos, e não pelos 
olhos. Temos fé quando não precisamos ver para poder crer. Não 
temos fé quando precisamos ver para poder crer.  

"Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção 
de fatos que se não vêem". - Hebreus 11:1A palavra "convicção" 
implica em 100% de crença e 0% de dúvida. É a diferença do "eu 
acho" para o "eu sei". 

Fé é quando cremos totalmente em algo, pois qualquer 
percentual de dúvida que contamine nossa crença desfaz a fé. 

 

Questão de fé 

 

Um alpinista decidiu escalar uma montanha, sozinho. 

Começou a difícil subida e foi vencendo pouco a pouco o caminho 
coberto de neve. 

Já anoitecia, mas o homem não quis parar, queria alcançar o topo 
da montanha nesse mesmo dia. Continuou a escalada mesmo no 
escuro. 



Estava quase chegando ao fim dessa aventura quando despencou 
montanha abaixo. Caindo de maneira vertiginosa, gritou: 

- Meu Deus, me salve! 

Sentiu então um puxão na corda e se viu pendurado, mas seguro. 
Um dos ganchos que colocara na subida o sustentava. 

A escuridão era total. Ouviu então uma voz: 

- “Crês em mim?” 

E ele respondeu: 

- “Sim, eu creio.” 

E a voz novamente: 

-“Tens fé?” 

E ele: 

-“Sim, eu tenho.” 

E a voz: 

-“Então, corta essa corda.” 

O alpinista ficou apavorado e não cortou a corda. 

No dia seguinte, encontraram o seu corpo congelado, a menos de 
dois metros do chão. 

 


