
POR QUE RAZÃO ALGUMAS PESSOAS AINDA 
REJEITAM JESUS COMO SEU SALVADOR, E QUE 

MOTIVOS APRESENTAM? 

“Há muitos motivos pelos quais as pessoas rejeitam Jesus, mas os quatro motivos seguintes, 
servem como categorias gerais:

1 - Algumas pessoas acham que não precisam de um Salvador. 
Essas pessoas se consideram “basicamente boas” e não percebem que elas, tal como todo o 
mundo, são pecadoras e não se podem aproximar de Deus da maneira que querem. Mas Jesus 
disse: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim” (João 14:6). 
Aqueles que rejeitam Jesus nunca vão poder encarar Deus e se defenderem pelos seus próprios 
esforços. 

2 - Algumas pessoas têm medo da rejeição social ou de serem perseguidos por causa disso. 
Algumas pessoas não se atrevem a declarar que Cristo é o seu Senhor, devido aos seus medos. Em 
João 12:42-43 vemos que muitas pessoas não confessaram Cristo porque estavam mais 
preocupados com a sua posição entre os seus conterrâneos do que em fazer a vontade de Deus: 
“Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele; mas não o confessavam por causa dos 
fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a 
glória de Deus.”

3 - Para algumas pessoas, as coisas que o mundo tem a oferecer são mais importantes e atraentes 
do que as coisas eternas. 
No evangelho de Mateus 19:16-23, lemos a história de um homem que pensava assim. Esse 
homem NÃO estava disposto a perder os seus bens terrenos, (que são temporários), em troca de 
começar a ter um relacionamento com Jesus, (que é Eterno). Leia também o que diz Paulo em 2 
Coríntios 4:16-18.

4 - Muitas pessoas resistem às tentativas do Espírito Santo de as converter à fé em Cristo. 
Estêvão era um dos líderes da Primeira Igreja que houve depois de Jesus morrer e ressuscitar, isto 
é, voltar a viver e subir ao céu, onde, como Rei e Senhor, está a interceder pela humanidade. 
Estevão sofreu perseguição devido a falar de Jesus, e acabou por ser o primeiro mártir, morrendo 
pela sua fé. E ele disse àqueles que estavam prestes a matá-lo: “… Homens de dura cerviz, e 
incircuncisos de coração e ouvido, vocês resistem sempre ao Espírito Santo...” (Atos 7:51). E o 
Apóstolo Paulo também fez mais tarde um comentário parecido, a um grupo de pessoas que 
estavam a rejeitar o Evangelho que estava a ser pregado. Atos 28:23-27. 

Qualquer que seja o motivo pelo qual as pessoas rejeitam Jesus Cristo, a sua rejeição tem 
consequências eternas e desastrosas, porque “ Em nenhum outro há Salvação, porque também 
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”, 
a não ser o nome de Jesus! (Atos 4:12). E aqueles que O rejeitam, qualquer que seja o motivo, vão 
ter que enfrentar a eternidade “nas trevas exteriores”, o inferno, onde também haverá “pranto e 
ranger de dentes”. Mateus 25:30.
“Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que TODOS os 
homens sejam salvos e venham ao conhecimento da Verdade. Porque há UM só Deus e UM só 
Mediador entre os homens, Jesus Cristo, Homem, o qual se deu a Si mesmo em preço de 



redenção por TODOS, para servir de testemunho a seu tempo”. 1 Timóteo 2:3-6.
Que no começo deste novo ano, este seja o TEU TEMPO para tomares a decisão mais importante 
da tua vida. HOJE, ao leres este artigo, acredita que és amado por Deus e que Ele quer “morar” 
para sempre em ti, mesmo que a tua vida esteja “suja” e “desarrumada”. JESUS AMA-TE e já pagou 
o preço para teres uma vida limpa, salva, restaurada, vivendo em comunhão com Ele neste 
mundo, (enquanto vivas aqui), e por toda a eternidade! Isto é tão maravilhoso que parece “conto 
de fadas”, mas é a realidade bíblica, é a Vontade De Deus para ti!

Ganhas a vida eterna, a partir do momento que dizes a Deus, honestamente, “Eu sei que mereço o 
inferno, mas por favor, tem misericórdia de mim, e Salva-me, no Nome de Jesus Cristo! Habita em 
mim para que eu possa morar eternamente contigo, a partir deste momento. Obrigado, Senhor 
Jesus! Ámen!”
Regista a tua decisão, e passa a levar esta boa notícia a outros! Que Deus faça de ti um ganhador 
de pessoas, para Ele! Deus te recompensará com grande alegria, ao teres e partilhares o verdadeiro 
sentido da Vida, Jesus Cristo! 


