
O EVANGELHO DE JOÃO


POR QUE EU NÃO CONSIGO CRER? 

João 5. 31-47 
31“Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. 32Mas 
há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu 
respeito é verdadeiro. 33Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele 

sobre mim é verdadeiro. 34Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas 
humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. 35João era como uma lâmpada 

que queimava e brilhava e, por algum tempo, vocês se empolgaram com a mensagem dele. 
36Mas eu tenho um testemunho maior que o de João: as obras que realizo. O Pai me deu 
essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. 37E o Pai, que me enviou, 
testemunhou, ele próprio, a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram 

pessoalmente, 38e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que 
foi enviado por ele. 39“Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas 

lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim! 40E, no entanto, vocês se 
recusam a vir a mim para receber essa vida. 41“Sua aprovação não vale nada para mim, 

42pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. 43Eu vim em nome de meu Pai, e vocês 
me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. 44Não é de admirar que 
não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que 
vem do único Deus! 45“Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará! 

Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. 46Se cressem, de fato, em Moisés, creriam 
em mim, pois ele escreveu a meu respeito. 47Contudo, uma vez que não creem naquilo que 

ele escreveu, como crerão no que eu digo?”. 

Por que eu não consigo crer? 
Existem pessoas que são incrédulas, o que isso quer dizer? Que elas não conseguem ou não querem crer 
na existência de Deus e na salvação que ele dá por meio de Jesus, seu Filho. Para aqueles que não 
conseguem crer, a pergunta que se fazem é: Por que não consigo crer? Essa pessoas sofrem por não 
possuir a fé capaz de conduzi-las ao amor de Deus. 

Já conversamos  a respeito de fé. Existe uma fé natural, comum ao ser humano que o leva a ter esperança 
em si mesmo, na sua própria capacidade, ou ainda, acreditar em outro ser humano. A fé natural é aquela 
que nos faz torcer por um clube de futebol, desejando que ele seja campeão ao final da temporada. 
Entretanto existe outro tipo de fé, a temos chamado de fé verdadeira. Paulo nos ensina em Ef. 2. 8-9 que 
esta fé não existe no ser humano, pois é dada por Deus, um presente. 

É a respeito dessa fé verdadeira que o apóstolo João está falando. Ele quer que o Espírito de Deus nos dê 
dessa fé, para que sejamos capazes de receber a salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz para nos 
oferecer gratuitamente. 



Vamos analisar três motivos que afastam alguém da fé verdadeira levantando em seus corações a questão 
da incapacidade de crer: 

1. Elas rejeitam a verdade 
Muitos não conseguem crer, pois se prendem à coisas pequenas como justificativa de seu 
comportamento incrédulo. Apresentam-se como sábias, mas na verdade são tolas. (Rm. 1. 22). Jesus no 
entanto não se cansa de apresentar evidências de que suas palavras são verdadeiras, No nosso texto, 
por exemplo, ele até ofereceu testemunhas em defesa da verdade de que ele é sim o Filho eterno de 
Deus, o Messias prometido de Israel, o Cristo e Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As 
pessoas, no entanto, persistiram na rejeição da verdade. Observe: 

• Deus está disposto a apresentar evidências pela verdade — Deus não precisava, mas mesmo 
assim, movido por compaixão, decidiu revelar-se ao homem, apresentar ao homem fatos e evidências 
que podem sim ser tomados como provas da verdade. (Veja Jo 5.31-37) 

• Temos evidências através de testemunhas humanas (João Batista) — Jesus sempre tem suas 
testemunhas humanas, queimando e brilhando pela sua verdade: um amigo seu, um colega de escola ou 
de trabalho, um parente, um pastor, uma igreja... O Senhor nunca fica sem testemunhas. Isso é graça 
de Deus. (Veja Jo 5.33-35) 

• Temos evidências através das obras de Jesus (milagres e mensagem) — As obras de Jesus 
falam por si mesmas e as evidências  que provam que ele é Deus não podem ser negadas. (Veja Jo 
5.36) 

• Temos evidências através das Escrituras (Moisés) — O problema é que a interpretação literal e 
rígida dos fariseus (líderes judeus) os impediam de ver as evidências sobre Jesus Cristo ao longo de 
todo o Antigo Testamento. No final, seriam condenados pela própria lei que eles afirmavam tanto 
amar. (Veja Jo 5.39-47) 

Enfim, evidências não faltam. Então, por que as pessoas rejeitam a verdade revelada em Jesus Cristo? 
Vejamos o próximo motivo. 

2. Elas são escravas da vaidade 
Observe as duras, porem verdadeiras palavras de Jesus aos líderes judeus:  



Vocês não têm a Bíblia no coração 
37E o Pai, que me enviou, testemunhou, ele próprio, a meu respeito. Vocês nunca ouviram 

sua voz, nem o viram pessoalmente, 38e não têm sua mensagem no coração, pois não 
creem em mim, aquele que foi enviado por ele. 

Vocês não querem viver de verdade 
39“Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida 

eterna. Mas as Escrituras apontam para mim! 40E, no entanto, vocês se recusam a vir a 
mim para receber essa vida. 

Vocês não têm amor 
41“Sua aprovação não vale nada para mim, 42pois eu sei que o amor a Deus não está em 

vocês. 

Vocês não têm fé 
43Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. […] 

Vocês são hipócritas 
46Se cressem, de fato, em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. 
47Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu 

digo?”.  

Quantas acusações sérias Jesus fez ao povo mais religioso daquele tempo! Você percebeu? Jesus 
estava dizendo assim: vocês se dizem servos de Deus, mas na verdade vocês nunca ouviram a Deus, 
vocês estudam muito mas não têm a Bíblia no coração; falam de vida, mas estão mortos; falam em 
amor, mas não amam; defendem a fé, mas não creem; defendem Moisés, mas no final serão 
condenados por ele mesmo.  

Queremos ser reconhecidos e amados como somos; mas 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: 
ou seja: 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 Jesus. 

3. A transformação da vontade 
O que o ser humano mais precisa não é de informação ou motivos, mas de transformação: 
transformação da vontade, e o verso 40 do texto comprova o que estamos afirmando: 

“vocês se recusam a [não querem, não desejam] vir a mim para receber essa vida”.  

Sim, houve um tempo em que vocês até quiseram ouvir e se alegraram com a mensagem de João 
Batista (Jo 5.35), mas, logo que perceberam o tipo de vida para a qual ele os estava chamando, vocês 



não mais o quiseram e o deixaram. Por isso vocês não creem. Vocês não querem abrir mão da vida que 
levam. 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) 

Por que eu não consigo crer? 
As pessoas precisam do evangelho puro e simples (em toda a sua beleza) e da ação do Espírito Santo 
produzindo nelas a capacidade de tirar os olhos de si mesmas, de seus sentimentos, de suas 
necessidades egoístas e enxergar a beleza da glória de Deus através de Jesus Cristo. Quando as 
pessoas provam a beleza de Deus e a aprovação de Deus em Cristo, o vício pela aprovação humana é 
quebrado. E elas são libertas. 

Querido Deus, 

Peço que me ajude a ter um coração sempre sensível ao seu amor. Que o conhecimento e sabedoria deste 
mundo não fechem os meus olhos para a salvação que vem de Jesus seu Filho. 

Em nome de Jesus, 
Amém!


