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AS CONSEQUÊNCIAS DA INCREDULIDADE 
Hebreus 3.7-19 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda parte 
do capítulo três de Hebreus. Vamos estudar o texto de Hebreus 3.7-19. Nesta 
parte final do capítulo o autor está mostrando aos seus leitores e, portanto, 
mostrando a nós também, as consequências que a incredulidade provoca em 
nossas vidas. 

 
A Israel foi prometido um descanso, mas a nação não herdou esse 

descanso. O autor afirma que eles não poderiam entrar no descanso prometido 
por causa da descrença (3:19), por causa da desobediência (3:18). Por que Israel 
foi forçado a peregrinar no deserto? Descrença ou desobediência? Ambos: sua 
descrença resultou em sua desobediência (4:6)! 

 
É importante lembrarmos que ainda é possível para o povo 

escolhido por Deus, nestes dias, afastar-se do Deus vivo, ao endurecer-se 
através do engano do pecado (3:12-14). 

 
A igreja sempre tem buscado a comunhão, a intimidade com Deus. 

Muitas vezes oramos ajoelhados, jejuamos por longos períodos, prometemos ler 
mais a Bíblia Sagrada, sempre com o objetivo de obter as respostas divinas para 
os pedidos.  
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Quando estamos aflitos, prometemos e até agimos de modo fora 
do normal. O problema, porém, é que raramente pensamos em como agir 
quando Deus faz-nos ouvir a sua voz.  

 
O autor de Hebreus foi buscar no Salmo 95 o alerta para 

conscientizar os seus leitores e nos conscientizar também a estarmos 
preparados para ouvirmos a voz, a resposta de Deus às nossas súplicas.  

 
Quando oramos, quando clamamos, quando pedimos a Deus por 

sua resposta temos que estar preparados para ouvir e obedecer ao seu querer. 
 
Não podemos seguir o exemplo dos primeiros cristãos de 

Jerusalém, que estavam orando pela libertação de Pedro, que tinha sido preso 
por Herodes, conforme nos relata Lucas em Atos 12, e quando Pedro, pela 
misericórdia e graça de Deus, foi solto, e foi para a casa onde estavam reunidos 
em oração, eles não acreditaram, não tiveram a capacidade de logo crerem que 
Deus tinha respondido suas orações libertando o apóstolo: 

 

13. Pedro bateu no portão, e uma menina chamada Rode veio 
abrir. 
14. Quando ela reconheceu a voz dele, ficou tão contente que, em 
vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro, a fim de contar 
a todos que Pedro estava lá fora na rua! 
15. Eles não acreditaram nela. "Você está fora do juízo", disseram. 
Quando ela insistiu, eles pensaram: "Deve ser o anjo dele". 
16. Enquanto isso Pedro continuava batendo! Quando finalmente 
foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Atos 12.13-16 

 
O texto é claro, eles não reconheceram de imediato a ação e a voz 

de Deus. E isso acontece conosco diversas vezes. Temos que nos conscientizar 
de que somente com nossos corações cheios de fé, e que somente quando 
estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, é que poderemos 
usufruir da comunhão e intimidade de Deus.  

 
A vida sem fé não pode agradar a Deus. A incredulidade nos afasta 

de Deus e, por isso, o título para este texto a ser estudado é: 
 

AS CONSEQUÊNCIAS DA INCREDULIDADE 

 
Hebreus 3.7-19 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, foi a partir do capítulo primeiro, no verso terceiro 

que o autor nos mostrou que Jesus Cristo é um ser divino. Ele começou com 
uma formulação teológica em 1:3, declarando que ... o Filho é o resplendor 
da glória de Deus ... e depois acrescentou ... a expressão exata de seu ser 
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... Jesus é, portanto, a verdadeira manifestação de Yahweh no Antigo 
Testamento (conf. Cl 1:16).  

 
Em 1:3 o Filho é apresentado em sua natureza essencial como a 

manifestação dos atributos divinos e como incorporando pessoalmente a 
essência divina. A primeira exprime a fonte de seu ser, a segunda sua 
verdadeira personalidade (conf. Cl 1:19). 

 
Ainda relembrando o primeiro capítulo, notamos que o autor 

acrescenta estas declarações quanto à deidade de Cristo: Ele é Deus (v.8); tem 
uma relação especial ao Pai (v. 5, 13); deve ser adorado (v. 6) e é o criador do 
universo, portanto identificado com o Deus Criador (conf. Gn 1:2, 10). Mas há 
mais! O universo é temporário, Ele imutável e eterno (veja 1:11- 12).  

 
Logo, sua nomeação como herdeiro (v.2), foi feita na eternidade 

passada, antes que Ele criasse o mundo. Mas, além disso, e exatamente por 
causa disso, Jesus Cristo foi apresentado em seu tríplice oficio de profeta (v. 
2), sacerdote (v.3), e rei (v.3). 

 
Mesmo assim, há expressões que demonstram que o Filho, por 

amor, tornou-se um ser humano pela humilhação (2:6-8 comparando com Sl 8:4-
6). O autor não fala do nascimento virginal (Mt e Lc); nem propriamente da 
encarnação (Jo 1:14). Mesmo assim, o conceito de encarnação está presente no 
texto onde fala claramente de sua identificação com os homens. Essa 
identificação nos traz responsabilidade! 

 
No capítulo dois, logo depois da advertência para não 

negligenciarmos a salvação tão grande e especial que ele nos concede, o autor 
mostra a relação de Jesus Cristo conosco, os seus irmãos. 

 
Ao mostrar essa relação conosco, seus irmãos, definiu-nos como 

“santos irmãos” (3.1; cf. 2:11-12) e “participantes da vocação celestial” 
(3.1). Porém ao comprovar o amor de Jesus por nós ele mencionou que Jesus, 
o nosso Senhor participou: a) da natureza humana (2:14); b) do sofrimento 
(2:18); c) da tentação (2:18) e fez isso a fim de que nós pudéssemos participar: 

 
a) de Cristo (3:14); 
b) do Espírito Santo (6:4); 
c) dos sofrimentos dos santos perseguidos (10:33);  
d) da correção e disciplina dadas aos filhos de Deus (12:8);  
e) da santidade da natureza divina (12:10; cf. 2 Pe 1:4).  
 
Ora diante de tão grande amor, de tamanha identificação conosco, 

não é possível retrocedermos, não é possível desconsiderarmos tudo o que ele 
fez e como ele nos trata e agirmos com insegurança, medo e incredulidade, 
negando toda a obra que ele fez por nós. 

 
Se agirmos como os israelitas no deserto, se agirmos como a igreja 

primitiva, estamos caminhando a passos largos para um estágio insustentável 
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da incredulidade. Por isso, o desafio, vindo do texto para nós é visto nessa 
frase: 

 

TODOS DEVEMOS ESTAR ADVERTIDOS DAS CONSEQÜÊNCIAS 
DANOSAS DA INCREDULIDADE EM NOSSO VIVER. 

 
Neste texto encontramos sete consequências da incredulidade 

quando permitimos ela se instalar em nossa vida. Antes de considerarmos essas 
sete consequências da incredulidade vamos ler o texto bíblico que nos ajuda a 
expor somente o que dizem as Escrituras, sem corrermos o risco de colocarmos 
sobre a Bíblia as nossas opiniões e os nossos conceitos. Diz assim a Palavra: 

 

7. E, uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos 
adverte que O escutemos, que não deixemos de ouvir sua voz hoje 
8. e não permitamos que o nosso coração se endureça contra Ele 
como o povo de Israel fez. Eles se endureceram contra o seu amor 
e se queixaram dele no deserto enquanto Ele os estava pondo à 
prova. 
9. Deus, porém, teve paciência com eles durante quarenta anos, 
embora a sua paciência tivesse sido terrivelmente submetida à 
prova por eles. E Ele continuou a fazer seus portentosos milagres 
para que eles vissem. 
10. "Porém Eu", diz Deus, "fiquei muito irado com eles, pois seus 
corações estavam sempre olhando para um outro lugar ao invés de 
levantarem os olhos para Mim, e nunca acharam os caminhos que 
eu desejava que eles seguissem". 
11. Então Deus, cheio desta ira contra eles, obrigou-Se com um 
juramento a jamais permitir que eles chegassem ao lugar de 
descanso dele. 
12. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, 
queridos irmãos, para não virem a descobrir que eles também são 
maus e incrédulos, e estão levando vocês para longe do Deus 
vivente. 
13. Falem diariamente uns com os outros a respeito destas coisas 
enquanto ainda há tempo, para que nenhum de vocês, cegado pela 
fascinação do pecado, se torne endurecido contra Deus. 
14. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus tal como 
fizemos no princípio, quando nos tornamos cristãos, 
participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. 
15. Mas o tempo é agora: Nunca se esqueçam da advertência: 
"Hoje, se ouvirem a voz de Deus falando a vocês, não endureçam 
seus corações contra Ele, como fez o povo de Israel quando se 
rebelou contra ele no deserto". 
16. E quem eram essas pessoas de quem estou falando, que 
ouviram a voz de Deus falar-lhes, porém depois se rebelaram 
contra Ele? Eram aqueles que saíram do Egito com o seu líder 
Moisés. 
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17. E quem é que deixou Deus irado durante todos aqueles 
quarenta anos? Estas mesmas pessoas que pecaram e como 
consequência morreram no deserto. 
18. E a quem Deus estava falando quando declarou com juramento 
que eles jamais poderiam entrar na terra que Ele prometera ao 
seu povo? Estava falando a todos aqueles que Lhe desobedeceram. 
19. E por que não puderam entrar? Porque não confiaram nele. 
Hebreus 3:7-19 

 
Muito bem, agora podemos detalhar e verificar as sete 

consequências da incredulidade: 
 
A 1ª consequência da incredulidade é experimentarmos a 

indignação divina, vs. 7-11: 
 

7. E, uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos 
adverte que O escutemos, que não deixemos de ouvir sua voz hoje 
8. e não permitamos que o nosso coração se endureça contra Ele 
como o povo de Israel fez. Eles se endureceram contra o seu amor 
e se queixaram dele no deserto enquanto Ele os estava pondo à 
prova. 
9. Deus, porém, teve paciência com eles durante quarenta anos, 
embora a sua paciência tivesse sido terrivelmente submetida à 
prova por eles. E Ele continuou a fazer seus portentosos milagres 
para que eles vissem. 
10. "Porém Eu", diz Deus, "fiquei muito irado com eles, pois seus 
corações estavam sempre olhando para um outro lugar ao invés de 
levantarem os olhos para Mim, e nunca acharam os caminhos que 
eu desejava que eles seguissem". 
11. Então Deus, cheio desta ira contra eles, obrigou-Se com um 
juramento a jamais permitir que eles chegassem ao lugar de 
descanso dele. 

 
Tendo por base o Salmo 95.7-11, o autor dá destaque a cinco ações 

que ocorreram com os israelitas e trouxeram essa primeira consequência da 
incredulidade:  

 
✓ Eles ouviram a voz de Deus, mas não a reconheceram; 
✓ Eles endureceram o coração provocando e tentado o 

Senhor; 
✓ Eles colocaram Deus sob prova, porém tinham visto as 

grandiosas obras de Deus;  
✓ Eles tiveram como consequência a indignação de Deus, visto 

que seus corações eram sempre errados;  
✓ Eles tiveram como consequência a ira de Deus, que por fim 

não permitiu que nenhum dos incrédulos da primeira 
geração, com exceção de Josué e Calebe, entrassem em 
Canaã, a terra da promessa, a terra do descanso. 
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Um destaque que deve ser feito é referente ao valor dessa 
exortação tanto para os primeiros leitores desta carta, os hebreus, como para 
nós. A exortação refere-se à época da oportunidade: o dia é HOJE.  

 
Essa é uma expressão que ocorre em muitas passagens bíblicas de 

outra maneira. Esse dia é chamado de “época da graça”, “época dos gentios”, 
“época da igreja”, “o dia do Senhor”, enfim são diversas as maneiras de se 
denominar esse tempo de oportunidade.  

 
Na verdade, não nos é possível definir a quantidade certa de 

tempo desse período. Entretanto sabemos que se iniciou na vinda de Cristo e 
terminará exatamente quando ele voltar.  

 
Em outras palavras, esse é o tempo determinado por Deus para 

entrarmos no seu descanso (conf. 4.6-7). O desafio para nós é sabermos se já 
estamos, se já entramos nesse descanso eterno, dado por Deus através de Jesus 
Cristo! 

 
A 2ª consequência da incredulidade é nos afastarmos do Deus 

vivo, vs. 12: 
 

12. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações, 
queridos irmãos, para não virem a descobrir que eles também são 
maus e incrédulos, e estão levando vocês para longe do Deus 
vivente. 

 
Nesse verso doze, depois de usar o Salmo 95, o autor continua 

mostrando as consequências da incredulidade. E nos mostra, então, a 
possibilidade dos seus leitores se afastarem do Deus vivo. Alguns deles por 
terem uma experiência superficial queriam voltar a relativa segurança do 
judaísmo.  

 
Outros, talvez com um experiência mais profunda, estão avaliando 

se deveriam retroceder ou não. O autor da carta chama a atenção mostrando o 
perigo que rondava aqueles cristãos. Eles perderiam os benefícios de uma 
completa participação no plano divino de redimir o mundo com o seu 
evangelho. Será que vale a pena retroceder e perder a bênção de caminhar com 
Deus? 

 
A 3ª consequência da incredulidade é sermos enganados pelo 

pecado, vs. 13: 
 

13. Falem diariamente uns com os outros a respeito destas coisas 
enquanto ainda há tempo, para que nenhum de vocês, cegado pela 
fascinação do pecado, se torne endurecido contra Deus. 

 
O pecado que está em foco aqui não é qualquer pecado, ou a nossa 

condição de pecadores. Especificamente trata-se do pecado de retroceder, de 
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abandonar a meta estabelecida por Deus para que vivessem e testemunhassem 
da redenção em Jesus Cristo. 

 
A 4ª consequência da incredulidade é não guardarmos a 

confiança obtida, vs. 14: 
 

14. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus tal como 
fizemos no princípio, quando nos tornamos cristãos, 
participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. 

 
Quantas vezes nós, cristãos entristecemos o Espírito Santo, por 

causa de vidas incoerentes, mundanizadas, e falta de compromisso para com as 
coisas sagradas, com aquilo que recebemos pela graça. Entristecemos ao 
Espírito Santo quando nos recusamos a obedecer a todos os mandamentos de 
Deus, preferindo sermos senhores para nós mesmos. 

 
A 5ª consequência da incredulidade é nos tornarmos surdos e 

insensíveis, vs. 15: 
 

15. Mas o tempo é agora: Nunca se esqueçam da advertência: 
"Hoje, se ouvirem a voz de Deus falando a vocês, não endureçam 
seus corações contra Ele, como fez o povo de Israel quando se 
rebelou contra ele no deserto". 

 
Quando nos tornamos surdos e insensíveis, pecamos contra o 

Espírito, pois rejeitamos o último agente da Graça, que Deus enviou para nos 
atrair para Ele, e para nos manter ligados a Ele. Pecar contra o Espírito é 
rejeitar insistentemente a Graça de Deus, mesmo depois de O haver conhecido. 
É insistir no erro, quando sabe o que é a verdade. 

 
A 6ª consequência da incredulidade é nos rebelarmos e 

desobedecermos, vs. 16-18: 
 

16. E quem eram essas pessoas de quem estou falando, que 
ouviram a voz de Deus falar-lhes, porém depois se rebelaram 
contra Ele? Eram aqueles que saíram do Egito com o seu líder 
Moisés. 
17. E quem é que deixou Deus irado durante todos aqueles 
quarenta anos? Estas mesmas pessoas que pecaram e como 
consequência morreram no deserto. 
18. E a quem Deus estava falando quando declarou com juramento 
que eles jamais poderiam entrar na terra que Ele prometera ao 
seu povo? Estava falando a todos aqueles que Lhe desobedeceram. 

 
Depois da obra do Espírito, não restará mais nenhuma obra de Deus 

para atrair os homens à salvação. Findo o tempo da Graça, o Espírito de Deus 
se afastará da Terra, e não mais o favor de Deus será estendido aos homens. 
Por isso, Deus aconselha-nos conforme o verso 15: "Hoje, se ouvirem a voz de 



 

      

 

8 
 

Deus falando a vocês, não endureçam seus corações contra Ele, como fez o 
povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto". 

 
A 7ª consequência da incredulidade é perdermos as bênçãos da 

herança, vs. 19: 
 

19. E por que não puderam entrar? Porque não confiaram nele. 

 
A grande tristeza de alguém que já experimentou a bondade e a 

graça de Deus e recusou-as, e retrocedeu deve ser enorme. Quando o autor 
mencionou no verso 12 o ... perverso coração de incredulidade ... ele 
mostrou-nos que rejeitando as evidências e as palavras do Senhor é possível o 
crente se afastar de Deus (cf. 2 Pe 2:20-22; Tg 5:19-20) e assim perder as 
bênçãos da herança, de que poderiam continuar caminhando com Cristo que 
ele os faria entrar na Canaã celestial.  

 
A herança que não pode ser perdida pelo verdadeiro cristão é a 

certeza de que com Jesus seremos conduzidos ao nosso verdadeiro destino, isto 
é, à eternidade, junto com Deus. 

 

CONCLUSÃO 

 
Ao concluirmos o nosso estudo é necessário recordarmos: 
 
Não devemos imitar a Israel que foi incrédula! Aqueles que saíram 

do Egito, sob a liderança do servo fiel, Moisés, presenciaram os sinais, foram 
escolhidos e salvos da escravidão, mas, não alcançaram a terra. Por quê? Porque 
pecaram (17), foram desobedientes (18) e, tornaram-se incrédulos (19). 

 
Não devemos abandonar o caminho (3:7-15). Devemos estar 

atentos contra o perigo de endurecer o coração e não chegar ao descanso. Para 
evitar o abandono, devemos nos exortar uns aos outros, evitando o perigo de 
sermos endurecidos pelo engano do pecado (cf. 1 Tm 4:2). 

 
Que o Senhor nos abençoe para não cairmos assim. 
 
Um abraço. Até o próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/as-consequencias-da-incredulidade/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/as-consequencias-da-incredulidade/

