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O QUE SIGNIFICA CRER EM JESUS? QUAL É O CRER QUE SALVA? 

 

Por Markus DaSilva, Th.D. 

 

Existe simplesmente o crer e existe o crer para a salvação. Apenas crer que Jesus foi alguém 

que realmente existiu em Israel séculos atrás, não salva. Apenas crer que Jesus é o Messias 

enviado por Deus para salvar a humanidade, não salva. Apenas crer que Jesus pode 

transformar vidas, que pode curar as nossas doenças, crer que Ele pode cuidar de todas as 

nossas necessidades, que pode pagar por todos os nossos pecados, e no final nos levar com 

Ele para o céu, não salva. Todas essas expressões de “crer” não salvam porque estão apenas 

no nosso intelecto e não foram manifestadas no físico. É como se o indivíduo quisesse 

morar em uma casa que ainda se encontra na planta. O crer para a salvação deverá ser 

demonstrado e não apenas expressado. Isto não fui eu quem inventei e que estou falando da 

minha cabeça, mas sim o próprio Jesus quem nos disse: 

 

“Todo aquele, pois, que ouve [Gr. ακούω (akúo) v. ouvir, prestar atenção, entender, 

considerar] estas minhas palavras [Gr. λόγος (lógos) s.m. palavra, ensino, verbo; tit.div. 

Jesus] e as põe em prática [Gr. ποιέω (pieó) v. fazer, atuar, obedecer, praticar, executar], 

será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha …mas todo 

aquele que ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, será comparado a um 

homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia” (Mateus 7:24, 26). 

 

Em resumo, ninguém engana a Deus. A pessoa pode muito bem enganar aos outros e até a 

si mesma com esta ideia fantasiosa de que basta afirmar mentalmente ou mesmo 

verbalmente que crê em Jesus para se salvar, mas a realidade é que Deus sabe muito bem 

que o crer desta pessoa não passa de um conceito teórico, sem qualquer valor real. 

 

Você quer ter certeza absoluta que o seu crer em Jesus vai lhe salvar? Viva a sua crença 

obedecendo à tudo aquilo que saiu dos lábio de Cristo: “Aquele que tem os meus 

mandamentos [Gr. εντολή (endolí) s.f. ordem, comando, regra, mandamento] e os guarda 
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[Gr. τηρέω (tiréo) v. guardar, vigiar, manter, preservar], esse é o que me ama [Gr. αγαπάω 

(agapáo) v. amar]; e aquele que me ama será amado de meu Pai [Gr. πατήρ (patír) s.m. 

Pai], e eu o amarei, e me manifestarei [Gr. εμφανίζω (emfanízo) v. revelar, aparecer, 

mostrar] a ele” (João 14:21). 

 

O crer que salva, o crer de João 3:16, é o crer que é manifestado no físico e não apenas na 

mente da pessoa. 
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