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O EVANGELHO DE JOÃO
N° 26 | POR QUE EU NÃO CONSIGO CRER?
Bora começar… (5 min)

Tempo da Palavra (15 min)

Você se considera uma pessoa

Ler: João 5.31-47

de fé?

Por que eu não consigo crer?

Tempo de orar (5 min)
Apresente e ore pelos
visitantes.
Ore por todos e pelo estudo
de hoje.

Por que eu não consigo crer? Você já fez essa pergunta? Tem muita gente
sofrendo por não conseguir crer. Enquanto alguns esbravejam com orgulho o
ceticismo do coração, afirmando: “Sou cético! Não acredito e ponto!”, outros
desabafam com angústia a dor da alma, fruto da incapacidade de crer.
A fé que João deseja operar em nós não é do tipo fé pela fé ou fé na fé tão
comum hoje em dia, mas uma fé, um crer, um aceitar e receber, um comer e
beber em Cristo como o único capaz de me levar de volta a Deus (através de

Tempo de cantar (5 min)

sua morte no lugar do pecador e ressurreição vitoriosa sobre a morte) e de

Salvador Maravilhoso

pela fé, substanciada pela Palavra iluminada pelo Espírito). Permitam-me

Salvador maravilhoso // Deus que
tomou meu lugar // Cordeiro
entregue ao Calvário // Morto pra
nos salvar // Ô ô ô, morto pra nos
salvar.

me saciar no deserto escaldante desta vida sem Deus (através da comunhão
apresentar-lhes três argumentos, a saber: a rejeição da verdade, a escravidão
da vaidade e a transformação da vontade.
1. A rejeição da verdade
As pessoas não conseguem crer porque insistem na rejeição da verdade,
atendo-se a pormenores que embasam suas atitudes. Dizendo-se sábias,

Consolador, Conselheiro //Deus que

tornam-se tolas (Rm 1.22). Jesus, porém, não se cansa de apresentar

me vem abraçar // Na noite escura da

evidências pela verdade. No nosso texto, por exemplo, ele até ofereceu

alma // Tu vens comigo andar // Ô ô

testemunhas em defesa da verdade de que ele é sim o Filho eterno de Deus, o

ô, Tu vens comigo andar.

Messias prometido de Israel, o Cristo e Cordeiro de Deus que tira o pecado

Por isso nós te adoramos //Por
isso vamos louvar //Pois dessa
graça que sara //Só tu nos podes

do mundo. As pessoas, no entanto, persistiram na rejeição da verdade.
Observe:
•

A disposição de Deus em apresentar evidências pela verdade —

dar //Ô ô ô, só Tu nos podes

Deus não precisava, mas mesmo assim, movido por compaixão, decidiu

dar.

revelar-se ao homem, apresentar ao homem fatos e evidências que

Pai poderoso e infinito // Deus que
não cansa de amar // Em meio às

podem sim ser tomados como provas da verdade. (Veja Jo 5.31-37)
•

Evidências através de testemunhas humanas (João Batista) —

nossas fraquezas // Nós vamos te

Jesus sempre tem suas testemunhas humanas, queimando e brilhando

buscar //Ô ô ô, nós vamos Te buscar.

pela sua verdade: um amigo seu, um colega de escola ou de trabalho, um

Por isso nós te adoramos //Por
isso vamos louvar //Pois dessa
graça que sara //Só tu nos podes
dar //
Ô ô ô, só Tu nos podes dar //
Ô ô ô, só Tu nos podes dar //
Ô ô ô, só Tu nos podes dar.
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parente, um pastor, uma igreja… O Senhor nunca fica sem testemunhas.
Isso é graça de Deus. (Veja Jo 5.33-35)
•

Evidências através das obras de Jesus (milagres e mensagem) —

As obras de Jesus falam por si mesmas e as evidências para a sua
divindade são contundentes (Veja Jo 5.36), mas a defesa segue o
processo e chama outra testemunha.
•

Evidências através das Escrituras (Moisés) — O problema é que a

interpretação literalista e rígida dos fariseus os impediam de ver as
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evidências sobre Jesus Cristo ao longo de todo o Antigo Testamento. No
final, seriam condenados pela própria lei que eles afirmavam tanto amar.

* Anote nomes-alvo, compartilhe-os
com o grupo e ore para alcançá-los
com RD e integrá-los no PGM:

(Veja Jo 5.39-47)
2. A escravidão da vaidade
Jesus vem em nome de seu Pai. Em sua humanidade, ele se humilha e se

1. __________________________

torna obediente. Mas, à quem? Ao Pai dele. Quão humilde? Quão obediente?

2. __________________________

não gostaram; ou seja: se o Messias é assim, então teremos que ser assim

3. __________________________

então ele buscará em nós a mesma coisa. Nós não queremos isso! Portanto,

4. __________________________
5. __________________________
๏ Ore para que o Espírito Santo:
๏ Prepare o coração das pessoas
para receberem a mensagem;
๏ Conceda a você coragem e
oportunidade de compartilhar;
๏ Leve as pessoas ao
arrependimento e coloque nelas
fé.

Motivos de oração (15 min)
____________________________
____________________________

Obediente até a morte, até a morte na cruz (Fl 2.8). Os fariseus viram isso e
também; se Deus está satisfeito com esse tipo de abnegação no Messias,
não creremos. Daí Jesus ter dito o que disse em Jo 5.43. Leia lá.
Queremos ser reconhecidos e amados como somos; quando a beleza do
amor de Deus está em que ele se revela a nós apesar de quem somos. Deus
nos ama não pelo que somos, mas apesar de quem somos: pecadores; ele nos
ama a ponto de se revelar a nós, vir nos resgatar de nós mesmos, vir nos
salvar e nos transformar à imagem do seu Filho.
3. A transformação da vontade
A verdade é que a mente e o coração do ser humano estão cativos à
escravidão da vontade depravada pelo pecado; somos sim livres, mas apenas
para fazer o que a vontade corrompida da gente deseja fazer. Até que Deus
vem ao nosso socorro e nos faz nascer de novo, transforma a nossa vontade,
dá-nos um novo coração, coloca em nós fé, converte-nos a ele com fé para a
salvação. A transformação da vontade se dá pelo novo nascimento. Foi por
isto que Jesus disse a Nicodemos: “Você precisa nascer de novo, nascer do Espírito!”
(Jo 3.3 e 5).

Tempo de compartilhar (30 min)

____________________________

1. O Cristianismo alcança enorme oposição em todo o mundo, não por falta

____________________________
____________________________

de evidências e provas a respeito de sua veracidade, mas, porquê as
pessoas deliberadamente rejeitam tais fatos. Comente sobre como você

____________________________
____________________________

venceu a incredulidade e de que maneira reconheceu que Jesus é o único e

____________________________

2. Em João 5.39-41, Jesus desfere graves acusações contra os fariseus, e

____________________________
____________________________

também a nós, mostrando o quanto somos escravos da vaidade. Pergunta:

suficiente Salvador.

quanto o nosso desejo de ser amado, apreciado e reconhecido uns pelo

____________________________

outros, nos impede de crer em Jesus? Alguém que tem fé em Jesus, pode

Avisos da igreja (5 min)

coração a salvo desse mal? Comente.

* Tome nota e participe!

cair novamente na tentação da vaidade? Como podemos manter nosso

3. Você e eu não precisamos de mais argumentos para crer que Jesus é
Senhor e Salvador. O que mais necessitamos é do Evangelho puro e
simples que nos cura e liberta da maldição do pecado. Apenas assim
seremos livres do desejo de aprovação e do temor que sentimos dos
homens. Ao buscarmos a glória de Deus, desejando-a mais que qualquer
outro bem nesta vida, seremos plenamente realizados. Quais atitudes
você destaca como essenciais para alcançar sua plena satisfação em Deus?
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