Apostila no 27: O Evangelho de João - Versículo por Versículo (Capítulos 14 - 16)

Capítulo 1
"Perguntas e Respostas"
(João 13:33-14:14)

No início de cada apostila desta série eu explico que meu

ENCONTRO COM A PALAVRA

propósito é fornecer um comentário mais profundo para aqueles que
acompanharam a transmissão dos 130 programas Encontro com a
Palavra, estudando versículo por versículo o Evangelho de João.
Para que você compreenda bem o comentário desta apostila é
importante que já tenha lido as quatro apostilas anteriores desta série
de
Apostila no 27

estudos,

principalmente

agora,

porque

o

contexto

que

enfocaremos aqui foi analisado na apostila 26, anterior a esta. Se
você quer fazer o estudo Versículo por Versículo do Evangelho de
João, mas ainda não tem as outras quatro apostilas desta série, entre
em contato conosco que nós a enviaremos.
Como já falamos na apostila 26, o capítulo 12 divide o
Evangelho de João em duas partes. Na primeira parte João relata o

O Evangelho de João

ministério de Jesus incluindo pregação, ensino, cura e treinamento

Versículo por Versículo

dos apóstolos que continuariam a obra realizada por Ele durante os
seus três anos de ministério público.

(Capítulos 14-16)

João inicia a segunda parte dedicando quatro capítulos ao
relato do sermão mais longo de Jesus registrado nos Evangelhos, “O
Sermão da Última Ceia” (capítulos 13-16).
Os antigos rabinos ensinavam fazendo perguntas.

Na

verdade, eles costumavam responder uma pergunta com outra
1
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pergunta. Quando perguntaram ao rabino Hillel porque os rabinos

responde as perguntas de Pedro prevendo a sua tríplice negação e

sempre respondem uma pergunta com outra, ele respondeu: “E por

continua a resposta no início no capítulo seguinte.

que não?”.

Depois que Jesus respondeu as perguntas de Pedro, os

Conforme este Evangelho destaca, Jesus era mais que um

apóstolos Tomé, Filipe e Judas também fizeram as suas perguntas e a

rabino comum. Embora sendo Mestre perfeito, Ele também usou

resposta de Jesus é a essência do capítulo 14 do Evangelho de João.

esse método de perguntas e respostas para ensinar e, deliberadamente

Estou convencido de que Jesus deliberadamente provocou

provocava perguntas nas mentes dos apóstolos, a quem Ele dirigiu

essas perguntas, quando usou este tratamento carinhoso com eles,

este longo sermão.

registrado no final do capítulo 13: “Meus filhinhos, vou estar com

Jesus pregou este sermão quando Se encontrou pela última

vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu

vez com Seus discípulos antes da Sua morte. Como o sermão foi

disse aos judeus, agora lhes digo: Para onde eu vou, vocês não

pregado no cenário de um retiro, nós o intitulamos de “O Último

podem ir” (13:33). A partir do versículo 31 do capítulo 13 até o

Retiro Cristão”.

versículo 31 do capítulo 14, a cada cinco versículos o texto trata do

No início do Seu ministério de três anos Jesus pregou outro

tema “ir e vir” – Jesus veio a este mundo e agora está voltando ao

sermão, “O Sermão do Monte”, que nós o chamamos de “O Primeiro

Pai.

Retiro Cristão”, porque também foi pregado no cenário de um retiro.

Ao enfatizar repetidas vezes esse conceito, Jesus estava

Dentre os discípulos que Jesus desafiou no alto da montanha, Ele

intencionalmente provocando na mente dos apóstolos, as duas

comissionou doze homens para serem os Seus apóstolos – “Os

perguntas de Pedro e Ele fez assim porque Suas respostas são a

Chamados”. Durante três anos Jesus os ensinou e treinou e depois os

essência da verdade que Ele queria compartilhar com eles naquele

enviou em missões ministeriais.

retiro.

Agora Jesus tinha Se retirado

novamente com eles e estava prestes a graduá-los nesse treinamento

Observe que ao dar esta resposta para Pedro “Para onde vou,

de três anos em Sua companhia.

vocês não me podem seguir agora, mas me seguirão mais tarde”,

Os últimos versículos do capítulo 13 registram duas perguntas

Jesus não estava exatamente respondendo à pergunta do apóstolo.

que Pedro fez a Jesus: “Senhor, para onde vais?” e, “Senhor, por

Ele não disse exatamente para onde estava indo. Ele simplesmente

que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti!”. Jesus

disse: “... vocês não podem seguir-me agora...”. Pedro então fez a
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segunda pergunta: “Senhor, por que não posso seguir-te agora?

Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará três

Darei a minha vida por ti!”.

vezes!”. Não uma vez, mas três vezes!

Aparentemente Pedro percebeu que Jesus estava falando de
Sua morte.

Imagine como essas palavras de Jesus perturbaram os outros

Como já observamos na última apostila, os líderes

homens ao redor daquela mesa. A Bíblia conta que eles ficaram

religiosos estavam manipulando as autoridades romanas num cerco

perturbados em espírito. Por isso as palavras seguintes de Jesus

contra Jesus e Seus apóstolos. O perigo pairava sobre eles e os

foram: “Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus;

apóstolos estavam assustados. Eles sabiam que talvez tivessem que

creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos;

morrer com Jesus, principalmente porque Jesus havia dito que eles

se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se

teriam que morrer e ser enterrados como um grão de trigo na terra

eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que

(cf. 12:24).

vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para

A esta declaração de Pedro, de que estava disposto a morrer

onde vou” (14:1-4).

por Jesus, Ele respondeu dizendo: “Você dará a vida por mim?

Jesus disse “coração de vocês”, no plural. Quando Ele falou

Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará três

“Creiam em Deus; creiam também em mim” estava falando com

vezes!”. Imagine como essas palavra foram como uma punhalada no

todos eles.

coração de Pedro.

também em Mim”. Com estas palavras Jesus declarou Sua Deidade,

João não descreve nada sobre o tom de voz ou expressão de

Em outras palavras: “vocês crêem em Deus, creiam

pois se colocou no mesmo nível que Deus.

Jesus ao falar essas palavras a Pedro. Mas estou convencido, apesar

“Vocês conhecem o caminho para onde vou”. Eu acredito

de não poder provar, de que nessa hora os olhos de Jesus estavam

que Jesus tenha dito isso para levantar outra pergunta na mente deles.

cheios de amor por Pedro e o Seu tom de voz era manso.

Ao dizer que eles sabiam para onde Ele estava indo e de que maneira

Segundos antes de dizer essas palavras a Pedro, Jesus tinha

iria, Tomé, o “apóstolo da dúvida”, mordeu a isca e reagiu com a

Se dirigido a eles como “filhinhos” e por isso sabemos que naquele

pergunta: “Senhor, não sabemos para onde vais; como então

momento o tratamento de Jesus estava sendo carinhoso e que foi com

podemos saber o caminho?”.

carinho que Ele se dirigiu a Pedro. Eu acho até que havia um sorriso

A resposta de Jesus a esta pergunta é um dos versículos mais

no rosto de Jesus quando disse: “Você dará a vida por mim?

bonitos do Evangelho de João, ou talvez de toda Bíblia: “Eu sou o

3

Apostila no 27: O Evangelho de João - Versículo por Versículo (Capítulos 14 - 16)

caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por

vida e Seu ministério. Então, por que Ele não veio na Sexta-Feira da

mim”.

Paixão quando morreu na cruz? A resposta é: porque Ele também é a
Com esta resposta que deu a Tomé Jesus fez três declarações

Verdade.

importantes: Ele é o Caminho, Ele é a Verdade e Ele é a Vida.

Você se lembra do prólogo deste Evangelho? “Nele estava a

Quando afirmou ser Ele o Caminho que os levaria ao lugar que

vida e a vida era a luz dos homens. Ele era a Palavra – o veículo do

estaria preparando para eles, Jesus estava Se referindo à Sua morte na

pensamento de Deus, que manifestou tudo o que Deus pensava em

cruz. A cruz de nosso Senhor representa muito mais do que um

relação ao homem e que pudesse ser compreendido por ele. Como

bonito pingente para se usar no pescoço. A cruz de Jesus Cristo

Palavra Ele estava com Deus no princípio; Ele era Deus e fez-Se

representa o caminho da nossa salvação e o caminho para o lugar que

carne e habitou entre nós para que pudéssemos ver a Sua glória,

Ele prometeu àqueles que crêem em Deus, e crêem nEle como

cheio de graça e de verdade” (cf. 1:1-18).

Salvador.

O povo de Deus já tinha a verdade revelada através de Moisés

A morte de Jesus na Cruz representa o seu ministério

e dos profetas, mas Deus quis que tivessem mais do que as Páginas

sacerdotal. Um sacerdote é aquele que intercede diante de Deus por

Sagradas. Ele quis que tivessem a Palavra Viva que manifestou a

outra pessoa. Foi isso o que Jesus fez morrendo na cruz. Através do

mensagem de Deus; a Palavra de Deus que viveu em carne, uma vida

Seu sacrifício pelos nossos pecados Jesus abriu o caminho para você

perfeita.

e para mim através do qual chegaremos a um lugar celestial com

sagradas pode operar e agir numa vida. Foi isso que Jesus quis dizer

Deus, por toda a eternidade (cf. João 1:29, Isaías 53:7, Hebreus 2:17,

quando declarou: “Eu sou a Verdade”. Ele é a Verdade em tudo o

9:11-28).

que Ele fez e em tudo o que Ele foi. Essa declaração com certeza

Jesus poderia ter cumprido Sua obra salvadora vindo ao

Deus quis que víssemos como a verdade das páginas

inclui todas as vezes que Ele abriu Sua boca e ensinou.

mundo na Sexta-feira da Paixão para morrer na cruz. Mas Ele veio

A terceira parte da declaração de Jesus é “Eu sou a Vida”, o

ao mundo e viveu aqui durante 33 anos porque não veio apenas

que significa que Jesus viveu, e ensinou como viver uma vida

morrer na cruz.

perfeita. Ele mostrou o que é a vida eterna, a qualidade de vida sobre

Conforme já comentamos antes, o número de capítulos do

a qual João fala do começo ao fim do seu Evangelho.

Evangelho de João dedicados à última semana da vida de Jesus

Essa

declaração também significa que Jesus veio revelar a “vida mais que

mostra que a Sua morte e ressurreição foram a parte essencial da Sua
4
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abundante” ao trazer a experiência do novo nascimento para aqueles

prólogo funciona como uma lista do conteúdo descrito no Evangelho

com quem conversou e ensinou (cf. 10:10).

de João.

As duas palavras mais importantes dessa declaração feita em

De acordo com o prólogo, aqueles que respondem

três partes são: “Eu Sou”. Quando focalizamos a resposta de Jesus

adequadamente a Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de

para Tomé encontramos a mais significativa declaração “Eu Sou” no

Deus e nascem novamente, “não pela vontade da carne nem pela

Evangelho de João. Jesus não falou “Eu vim para pregar o caminho

vontade de algum homem” (1:13). João declarou que Jesus era a

para a salvação e ensinar algumas verdades sobre a vida”. Não! A

vida. Isso significa que Ele deu ao homem poder para viver a mesma

expressão mais importante da Sua declaração é “Eu Sou”. “Eu Sou o

vida que Ele estava vivendo.

Caminho para a salvação”. “Eu sou a Verdade que vocês estão

O estudo dos personagens do Velho Testamento revela um

ouvindo e Eu sou a Vida que é a Luz dos homens”.

princípio que Deus usa quando quer ensinar uma verdade: “quando

Devemos lembrar mais uma vez, que no prólogo do seu

você quiser comunicar uma grande idéia, vista essa idéia em

Evangelho o apóstolo João destacou várias vezes que João Batista

alguém”. Por exemplo, quando Deus quis ensinar o conceito de fé,

não era, mas que Jesus era. Sempre que João Batista aparece neste

Ele vestiu este conceito em Abraão; Ele vestiu o conceito de graça

Evangelho diz que ele não era, enquanto Jesus aparece repetidas

em Jacó e o conceito da Sua Providência na vida de José (cf.

vezes afirmando “Eu Sou”.

Gênesis, capítulos 12 a 24; 25 a 32; 37 a 50).

Uma das citações mais marcantes que João faz a respeito de

Quando Deus quis transmitir a idéia de vida eterna – a

Jesus são as declarações “Eu Sou” que Jesus faz de Si próprio. Entre

qualidade de vida que Ele planejou para você e para mim, Ele vestiu

outras coisas essa afirmação significava que Ele era tudo o que

este conceito de vida eterna na vida que Jesus viveu durante 33 anos

ensinou. Ao declarar “Eu Sou a Vida”, Jesus estava dizendo que a

na terra. No seu prólogo João não apenas declarou que a Palavra que

vida que Ele viveu era um modelo da qualidade de vida que Deus

se fez carne era a Luz, como também anunciou que a graça e a

deseja para todo ser humano.

verdade vieram através de Jesus Cristo.

O significado principal da declaração “Eu Sou a Vida” é

Em outras palavras, Jesus era a Vida e a Luz que Ele veio nos

encontrado no prólogo deste Evangelho. Na primeira apostila desta

dar, e também era e é o Caminho. Isso quer dizer que nós poderemos

série de estudos do Evangelho de João, Versículo por Versículo

experimentar e viver a vida que nos faz autênticos filhos de Deus. O

estudamos qual foi o propósito de João ao escrever este livro. O

novo nascimento é o veículo de transformação que nos dá vida. O
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novo nascimento e o seu significado estão contidos nestas palavras

Nicodemos: “Eu sou o Filho Unigênito de Deus e como Filho

“Eu Sou a Vida”.

Unigênito de Deus serei levantado numa cruz.

A empolgante aplicação pessoal e devocional dessa verdade é
que o Cristo Vivo e Ressurreto é a Vida e vida para hoje.

Eu sou a única

Solução para o pecado deste mundo. Isso quer dizer que Eu sou o

O

Único Salvador de Deus. Ele não tem outros salvadores. Eu sou o

Evangelho de João não mostra apenas o perfil de um personagem

Seu Único Salvador e é melhor você crer nisso, porque se você crê

histórico que viveu há mais de dois mil anos, mas um personagem

em Mim será salvo; mas se você não crê, está condenado!” (cf. 3:14-

que está vivo hoje, e pode estar vivo em você e em mim.

18).

Enquanto existem pessoas que questionam a existência de um

Jesus foi dogmático! A verdade é sempre absoluta. Dois

Jesus histórico, um verdadeiro discípulo de Jesus escreveu: “Eu creio

mais dois somam quatro e jamais será diferente.

que Ele é, enquanto eles não sabem nem se Ele foi. E enquanto eles

afirmando que Ele era a personificação da Verdade e que tudo o que

não têm certeza do que Ele fez, eu sei que Ele ainda faz”.

Ele era e declarava era verdade.

Outro discípulo expressou essa mesma aplicação devocional

dogmático.

Jesus estava

Portanto Ele só podia ser

Jesus tinha que desacreditar qualquer outro tipo de

da seguinte maneira: “Jesus Cristo é tudo o que Ele diz que é e Ele

salvação, porque Ele disse a verdade quando declarou “Ninguém vem

faz tudo que Ele diz que pode fazer. Você é tudo o que Jesus diz que

ao Pai senão por Mim”. Também por isso os apóstolos pregaram:

você é e você pode fazer tudo o que Ele diz que você pode fazer,

“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há

porque Ele é e Ele está em você!”.

nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos”

Estas são duas citações de aplicações pessoais da terceira

(Atos 4:12).

declaração de Jesus: “Eu Sou a Vida”.

Vou repetir a conclusão de C.S. Lewis: “Depois de examinar
as declarações dogmáticas de Jesus, resta-nos três opções: concluir
que Ele era um mentiroso, ser um pouco menos agressivo e dizer que

Só Um Caminho
Depois de declarar “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”,
Jesus não parou por aí.

Ele foi um lunático ou nos prostrar com o rosto em terra declarando

Ele fez outra declaração dogmática:

que Ele é o nosso Senhor e adorá-lO!”.

“Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”.

Depois de fazer essas afirmações Jesus faz mais esta

Por todo o Evangelho de João encontramos declarações

declaração que desperta em Filipe outro pedido-pergunta: “‘Se vocês

dogmáticas de Jesus. No terceiro capítulo lemos que Jesus disse a

realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já
6
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agora vocês o conhecem e o têm visto’.

Disse Filipe: ‘Senhor,

Pai’? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?

mostra-nos o Pai, e isso nos basta’. Jesus respondeu: ‘Você não me

As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário,

conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante

o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim

tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai” (7, 8).

quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim; ou pelo

João registrou 124 referências de Jesus ao Pai e 43 apenas na

menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade:

Última Ceia com os apóstolos. Basicamente o que Filipe quis dizer

Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.

foi: “O Senhor está sempre falando ’Pai, Pai, Pai’. Mostra-nos o Pai

Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o

e entenderemos porque Ele é tão importante para o Senhor e para

Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai

nós”.

seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu
A maneira como João registrou a resposta de Jesus para Filipe

farei” (14:9-14).

revela uma declaração maravilhosa da deidade de Jesus. Enquanto

Não se esqueça de que as perguntas de Pedro, Tomé, Filipe e

Lucas apresentou o Messias como um homem que Se identificou

Judas foram despertadas por afirmações que Jesus fez. A resposta de

com a nossa humanidade, o autor do quarto Evangelho apresenta

Jesus à pergunta de Filipe foi registrada por João nos versículos 9 a

Jesus como Aquele que é mais do que um homem. O Jesus que João

21. Depois é a vez de Judas questionar Jesus. A resposta de Jesus a

quer que O conheçamos e nEle creiamos é Deus. Vimos como ele

Judas é encontrada no restante dos versículos deste capítulo.

enfatizou isso nos capítulos 5 a 8, registrando todas as declaração que

maneira como Jesus responde a essas duas perguntas leva-nos ao

Jesus fez.

centro do diálogo que Ele teve com os apóstolos nesse retiro que

Assim como João destacou que Jesus era o Messias e o Filho

A

precedeu Sua prisão, morte e ressurreição.

de Deus, ele também enfatizou a verdade que Jesus era Deus em

O centro desse diálogo da Última Ceia gira em torno da

carne humana (cf. capítulos 5-8; 20:30, 31). Quando Jesus diz a

dinâmica que eles deveriam ter para alcançar o mundo com o

Filipe “Quem me vê, vê o Pai”, faz uma das declarações mais claras

Evangelho que Jesus tinha ensinado, mostrado e treinado a vivê-lo.

e enfáticas de que Ele é Deus. Jesus ainda estava respondendo ao

Depois disso Jesus apresentou um conceito que Ele vai reforçar no

pedido-pergunta de Filipe quando disse: “Você não me conhece,

capítulo 15 com a metáfora da videira e os ramos (cf. 15:1-16). Jesus

Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto

já tinha ensinado esse conceito quando disse “Eu e o Pai somos um”

tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o

(João 10:30). Quando Ele fez esta pergunta a Filipe: “Você não crê
7
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que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?” desafiou a todos com

tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu

base na inegável realidade das obras que eles tinham testemunhado

estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome,

durante os últimos três anos.

para que o Pai seja glorificado no Filho” (9-13).

Talvez, ao dizer “Eu e o Pai somos um”, Jesus tenha unido as

O versículo 12 é um dos maiores desafios do Novo

mãos, mostrando como Ele estava em união com o Pai. Ele unido ao

Testamento para nós: “Aquele que crê em mim fará também as obras

Pai e o Pai a Ele; Ele estava no Pai e o Pai estava nEle; os dois

que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque

entrelaçados; cada palavra que Jesus falava fluía do relacionamento

eu estou indo para o Pai”.

dEle com o Pai.

Enquanto os apóstolos não compreenderam esse conceito de

Essencialmente o que Jesus estava dizendo era: “Durante três

Jesus estar no Pai e o Pai estar nEle não puderam assimilar a

anos vocês ficaram fascinados com as palavras que ouviram de Mim

realidade gloriosa da Sua promessa, que aqueles que crêem nEle

e com as obras que Me viram realizar. Vocês precisam entender que

falariam como Ele falava e fariam as obras que Ele fez. Com toda

tudo o que falei era a Palavra do Pai sendo falada na terra através de

certeza eles não compreenderam a promessa de Jesus, de que aqueles

Mim e tudo o que fiz era a obra do Pai sendo feita na terra através de

que cressem nEle fariam obras ainda maiores do que as dEle. Essas

Mim, porque somos Um – Eu estou no Pai e o Pai está em Mim. Por

obras maiores significam que são maiores em quantidade e não em

isso, cada palavra que vocês me ouvem falar e tudo o que vocês me

qualidade.

vêem fazer na verdade é um resultado da Minha unidade completa

Mas adiante, no capítulo 16, versículo 17 Jesus explica que

com o Pai”.

era melhor Ele partir e confiar Sua missão àqueles onze homens.

Agora chegamos na parte mais empolgante do sermão da

Eles iriam compreender que para experimentar essa dinâmica que

Última Ceia, quando Jesus diz: “Quem me vê, vê o Pai. Como você

Jesus estava começando a ensinar e que mais tarde Ele iria ilustrar

pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Você não crê que eu estou no Pai e

com o episódio da videira, algumas coisas ainda precisavam

que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas

acontecer.

minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim está realizando a sua

O apóstolo Paulo afirmou em Filipenses 2:7 que Jesus Se

obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está

esvaziou de alguns dos Seus atributos divinos, como por exemplo, a

em mim; ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-

onipresença, ou seja, a capacidade de estar em todos os lugares ao

lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que
8
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mesmo tempo. Algum tempo depois seriam muitos desses discípulos

Já ouvi o seguinte comentário a respeito desse assunto: Jesus

aplicando a mesma dinâmica em todo o mundo e ao mesmo tempo.

fez três coisas com esses homens. Ele os ensinou, enviou-os para

É impressionante pensar na repercussão da vida e do

que tivessem experiência e os treinou. Vamos ver agora, na versão

ministério de Jesus que durante toda Sua existência terrena viajou

de João, como Jesus comissionou os apóstolos e os enviou para

apenas algumas centenas de quilômetros e não contou com rádio,

alcançarem o mundo para Ele.

televisão, computadores nem celulares.

Quando João escreveu em seu prólogo que a graça e a

Jesus investiu três anos da Sua vida no treinamento dos

verdade vieram através de Jesus Cristo, ele quis dizer que a verdade

apóstolos e os desafiou naquele “Primeiro Retiro Espiritual”. Foi

veio através de Moisés e de Jesus, mas Jesus juntou a essa Verdade,

depois do retiro que Ele os comissionou para serem “apóstolos”, “os

que era Ele próprio, a graça, para que a Verdade fosse aplicada e

Chamados”, hoje poderíamos dizer que são os “missionários”. O

vivida. Entre outras coisas, isso quer dizer que a vontade de Deus

ensino ministrado nesse retiro e registrado em três capítulos do

jamais pretendeu nos levar para onde a Sua graça não pode nos

Evangelho de Mateus (Mateus 5-7) é conhecido como “O Sermão do

manter. Também quer dizer que Jesus não comissionaria ninguém

Monte”.

sem dar-lhe a graça para que Sua comissão fosse cumprida.

Os discípulos participaram dos três anos de ministério de

Na resposta de Jesus a Filipe e Judas encontramos a descrição

Jesus, ouviram o Seu ensino, viram todos os Seus milagres,

da dinâmica que alcançou o mundo para Ele.

presenciaram o diálogo hostil que Ele teve com os fariseus e quase

depois de comissionar os apóstolos, o Evangelho de Jesus Cristo já

todos os encontros que teve com muitas pessoas.

era conhecido e aceito em todo o mundo romano.

Quinhentos anos

Conforme já aprendemos, quando alguns dos discípulos

Como já observamos, no capítulo 16 Jesus diz o que seria

conheceram Jesus foram desafiados pelo Senhor a ir e ver onde e

necessário acontecer: “É necessário que eu deixe este corpo, porque

como Ele vivia.

quando isso acontecer, onde quer que esteja qualquer um de vocês,

Depois, na Grande Comissão (cf. Mateus 28:18-20) Jesus

Eu estarei em vocês e vocês estarão em Mim, assim como agora Eu

chamou-os para que fossem fazer discípulos e ensinar tudo que Ele

estou no Pai e o Pai está em Mim. Portanto, onde quer que vocês

tinha ordenado. Eles tinham vivido com Jesus durante três anos e

estejam, Eu também estarei”.

observado a Sua vida.

Isso quer dizer que Jesus anda e serve em união com você;
Ele trabalha em você e através de você; quando você cai exausto na
9
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cama para dormir, do outro lado do mundo, irmãos e irmãs que

o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o

também andam com Jesus e O servem, estão se levantando e

vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e

começando mais um dia no andar com o Senhor e servi-LO. Não

estará em vocês.

existe um momento na face da terra em que Jesus não esteja sendo

Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais; vocês, porém,

servido, em que Ele não esteja Se manifestando na Sua Igreja e

me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia

através dela. Este é um ensino dinâmico e está ligado à promessa

compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês.

que Ele fez: “O que vocês pedirem em meu nome, eu farei” (23).

Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me

Isso não quer dizer que podemos ter tudo o que quisermos.

Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês.

ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o

Existem algumas condições para termos nossas orações atendidas.

amarei e me revelarei a ele” (14:15-21).

Devemos pedir “em nome de Jesus” ou de uma forma que traga

A longa resposta de Jesus a Filipe parece ter sido preparada

glorificação para o Pai. Pedir em nome de Jesus é pedir no lugar

para despertar outra pergunta, de outro apóstolo chamado Judas,

dEle perguntando: “O que Jesus pediria?”. Paulo escreve que se

nome muito comum naquela época. A pergunta dele foi: “Senhor,

amamos a Deus e somos chamados de acordo com o Seu propósito,

mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?”.

então “todas as coisas trabalham para o nosso bem” (cf. Romanos

respondeu: “Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu

8:28). Ao lermos essas palavras devemos nos perguntar: “para o bem

Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que

de quem? Nosso ou de Deus?”.

não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que

Na pequena carta de João, no final do Novo Testamento, ele

E Jesus

vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai que me enviou”

dá ênfase à condição que devemos cumprir quando oramos.

(22-24).

Devemos pedir de acordo com a vontade do Senhor (I João 5:14).

A pergunta de Judas foi boa e prática. Jesus estava dizendo

Pedir em nome de Jesus significa pedir de acordo com a essência de

que ia morrer. Foi isso o que Ele disse quando anunciou que ia partir

Cristo e com o que glorifica o Pai. Aí então podemos pedir qualquer

para um lugar onde eles não podiam ir. Jesus também disse que

coisa que seremos atendidos.

depois que Ele fosse para esse lugar, eles estariam mais perto dEle.

Jesus passa a mostrar a chave para essa dinâmica: “Se vocês

Judas queria saber como eles poderiam ter um relacionamento tão

me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai,

íntimo com Jesus, enquanto os incrédulos não teriam a menor idéia

e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre,

desse relacionamento com o Senhor.
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Jesus responde a pergunta de Judas repetindo o que disse a

Santo habitarão naqueles que obedecem à Palavra de Jesus (cf. 23-

Filipe: “Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos”

26).

(15). Ao responder as perguntas de Filipe e Judas, Jesus também

Temos sempre a tendência de achar que quando Deus quer

responde o “que é fé?”. E ensina que fé é sinônimo de obediência.

fazer alguma coisa em nossas vidas, é como se fôssemos uma moeda

Tiago, o irmão de sangue de Jesus, concorda com o seu Irmão

com os seus dois lados: a parte de Deus e a nossa parte, para que as

ao escrever que não existe esse negócio de “apenas fé”, sem

coisas aconteçam. Considerando as respostas de Jesus a Filipe e

evidências que a validem. De acordo com Tiago a fé sempre estará

Judas, podemos concluir que existe a parte de Deus e a parte do

acompanhada e validada por obras ou, obediência (Tiago 2:14-24).

homem no novo nascimento.

A idéia principal do que Tiago disse é que a “fé isolada pode salvar,

Será que cabe ao homem algum milagre no novo nascimento?

mas a fé nunca vem sozinha”. Um pastor alemão chamado Dietrich

De acordo com Jesus e com o irmão dEle, definitivamente o nosso

Bonhoeffer escreveu: “Apenas quem crê obedece e apenas quem

papel no novo nascimento é “Crer”. Nossa parte no novo nascimento

obedece crê”.

é ter fé, e fé autêntica.

Jesus também estava ensinando que é através da obediência

Quando Jesus disse a Nicodemos que temos que nascer de

que um discípulo verdadeiro mostra que realmente O ama: “Se vocês

novo, o destacado mestre da lei perguntou duas vezes: “Como?”. E

realmente Me amam, demonstrarão e validarão o seu amor por Mim

Jesus respondeu com uma palavra: “Crendo”. Nós cremos e Deus

obedecendo aos Meus mandamentos” (cf. 15, 21).

faz a parte dEle no novo nascimento. A parte de Deus é misteriosa

Jesus respondeu a Judas a mesma coisa que respondeu a

como o vento. Quando estudamos o capítulo 3 aprendemos que não

Filipe (cf. 9-16) relacionando a obediência aos Seus mandamentos e

precisamos entender a parte de Deus no novo nascimento, assim

à Sua promessa: “Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai

como não precisamos entender os procedimentos de um parto quando

enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará

nascemos fisicamente. A única coisa que precisamos entender é que

lembrar tudo o que eu lhes disse” (v.26). Essencialmente, o que

a nossa parte é crer.

Jesus estava dizendo a Filipe era: “Faça a sua parte e Eu farei a

De acordo com o ensino que Jesus ministrou aos apóstolos,

minha”. E na sua resposta a Judas, Jesus falou: “Observe o mesmo

quando anunciou a vinda do Espírito Santo, a dinâmica que nos leva

princípio – a obediência, que leva a um relacionamento com o Pai,

a um relacionamento com o Espírito Santo; a palavra chave que abre

com o Filho e com o Espírito Santo”. O Pai, o Filho e o Espírito

as portas para o ministério do Espírito Santo em nossas vidas é a
11
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“obediência”.

“Se vocês me amam, obedeçam aos Meus

Jesus também disse aos Seus discípulos na Última Ceia, que

mandamentos.

E então Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará o

mandaria o Espírito Santo porque não queria deixá-los órfãos, e fez

Consolador, o Espírito Santo que estará com vocês para sempre” (cf.

uma promessa de difícil entendimento.

14:15, 23-26).

Resumindo os versículos que registram a resposta de Jesus à

Jesus dá o Espírito Santo àqueles que O amam, demonstram e

pergunta de Judas, concluímos que Deus existe em três Pessoas e

validam esse amor, pela obediência. No Dia do Pentecostes, quando

cada uma dessas Pessoas é Deus. São mencionadas aqui as três

todos aqueles sinais e maravilhas aconteceram, Pedro pregou que o

Pessoas da Trindade: Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito

Cristo Vivo e Ressurreto estava derramando o Espírito Santo sobre

Santo, todos habitando em você e em mim quando obedecemos às

os que Lhe obedecem (cf. Atos 2:33; 5:32). O pré-requisito para

palavras de Jesus.

Cristo lhe dar o Espírito Santo com poder é a obediência.

A essência do que Jesus está dizendo no capítulo 14 de João

Quando Jesus apresentou aos apóstolos o princípio para a

é: “Eu vou partir, mas depois que Eu voltar para o Pai, depois que

vinda do Espírito Santo deixou bem claro que a obediência é a chave

fizer o que é necessário, depois que Eu deixar este corpo terreno

para recebê-LO e ter um relacionamento com Ele. Portanto, não

vocês e Eu teremos um relacionamento mais íntimo do que temos

devemos nos surpreender com as palavras de Pedro quando ele

agora. Eu Me revelarei a vocês e, porque Eu vivo, vocês também

afirma que o Espírito Santo foi dado àqueles que Lhe obedecem.

viverão.

De acordo com os primeiros capítulos do Livro de Atos, o

Estaremos mais próximos do que jamais estivemos

enquanto eu habitei neste corpo durante os últimos 33 anos”.

Espírito Santo foi dado para equipar os discípulos a obedecerem a

Podemos entender que essas palavras de Jesus tenham

Grande Comissão e a implementarem. Quando Jesus comissionou

despertado a pergunta de Judas: “Senhor, como teremos este

Seus seguidores, disse que eles não deveriam fazer nada até que

relacionamento?

recebessem o poder do alto, o que aconteceu no Dia do Pentecoste

intimidade com o Senhor, e os incrédulos não vão saber disso?

(cf. Atos 1:8; 2:1, 4; 5:32).

Como o Senhor vai fazer isso?”.

Como teremos um relacionamento de maior

O Espírito Santo não foi derramado apenas para que eles

Um estudo profundo da resposta de Jesus à pergunta de Judas

tivessem uma experiência de alegria. O Espírito Santo foi dado para

mostrará a dinâmica que nos leva a ter uma intimidade com Cristo

capacitar os crentes a obedecerem aos mandamentos de Jesus Cristo,

através do Espírito Santo e a essência dessa dinâmica é: “Se alguém

e principalmente para implementarem a Grande Comissão.

Me ama, obedecerá ao Meu ensino. E quando obedecer ao Meu
12
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ensino, Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele morada.

Jesus havia dito fê-los acreditar que eles iam morrer com Ele. Lemos

Aquele que não Me ama não obedece ao Meu ensino e Nós não

no capítulo 12 que Jesus disse que eles iam cair no chão e serem

estabeleceremos um relacionamento com ele” (cf. 23-26).

enterrados como uma semente, para que frutificassem. Era isso o

Jesus sela esta resposta com a seguinte afirmação: “Essas

que Ele esperava daqueles que se consideravam Seus discípulos. No

palavras que vocês estão ouvindo de Mim não são Minhas; elas

fim, todos, com exceção de um, seguiram o Senhor e foram

pertencem ao Pai que Me enviou. O Consolador, o Espírito Santo,

martirizados.

que o Pai enviará em Meu nome, ensinará tudo a vocês e os fará

A tradição conta que o autor deste Evangelho foi jogado no

lembrar de tudo o que Eu lhes disse” (cf. 24-26).

óleo quente e não morreu. Ele foi exilado na Ilha de Patmos de onde

Jesus resume a resposta que deu às cinco perguntas dos

escapou, e quando já estava bem idoso, algumas décadas depois de

apóstolos dizendo: “Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a

os Evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas terem sido

dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem

escritos, ele escreveu este Evangelho. Os outros dez apóstolos que

tenham medo. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês.

ouviram essas palavras morreram como mártires.

Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai,

quando Jesus respondeu essas perguntas, eles creram que isso

pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que

aconteceria.

aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam” (27-28).

Provavelmente

Depois que Jesus respondeu essas perguntas, pronunciou uma

Essas palavras de paz e consolo são seguidas por algumas

última frase que pode trazer muito consolo e conforto para aqueles

realidades duras: “Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste

que tenham perdido alguém querido que viveu em Cristo e O serviu.

mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia

Já li este versículo várias vezes em velórios de servos do Senhor: “Se

é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu

vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai” (28).

Pai me ordenou. Levantem-se, vamo-nos daqui!” (29-31).
Jesus ensinou verdades profundas nessas respostas dadas aos

O Sermão Fúnebre de Jesus

apóstolos. Pela segunda vez Jesus os conforta dizendo que eles não

Resumindo esse capítulo podemos dizer que Jesus sabia que

deveriam se perturbar. Devemos lembrar que esses homens estavam

Sua morte era iminente e resolveu pregar o Seu próprio sermão

aterrorizados porque sabiam que os judeus estavam tentando

fúnebre.

convencer os romanos a condenarem Jesus à morte. Tudo o que
13
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Hoje, com todos os aparatos eletrônicos, acho que os pastores

No capítulo 16 Jesus fala mais sobre o Espírito Santo. Nesse

podiam deixar o seu sermão fúnebre preparado para ser exibido para

capítulo Ele se refere a essa Pessoa como o “Conselheiro” e essa é a

toda igreja no dia do seu velório.

segunda razão porque os Seus discípulos não deveriam se perturbar

Nessa mensagem Jesus falou: “Não se perturbem em seus

em seus corações. Mesmo sabendo que Jesus ia morrer e os deixaria,

corações porque para onde eu estou indo existe um lugar. Eu vou

eles não deveriam ficar perturbados, porque “existe Alguém”.

preparar lugar para vocês, depois voltarei e os levarei para viverem

O terceiro ponto desse sermão fúnebre é “Não se perturbem

nesse lugar Comigo para sempre!”. Ao mesmo tempo em que Paulo

em seus corações porque existe uma Paz”. O discípulo que crê em

afirma na sua carta aos efésios, que o céu é uma dimensão espiritual

Deus e em Jesus tem um otimismo inesgotável, tem a esperança de

que podemos viver hoje, ele também diz que o céu é um lugar no

que existe um lugar e que ele vai estar com o Senhor para sempre

qual viveremos com o Senhor para sempre (cf. I Tessalonicenses

nesse lugar. Eles crêem na promessa de Jesus que existe Alguém, o

4:13-18).

Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, que vai estar ao lado

A frase de Jesus anunciando que na Casa de Seu Pai há

deles para ajudá-los e confortá-los. Nos versículos citados Jesus

muitas moradas pode ser assim parafraseada: “Existem muitos

afirma que aqueles que acreditam nesse lugar e nessa Pessoa já

lugares no universo”. O céu é um lugar e nós, crentes em Jesus,

vivem a paz que Jesus prometeu deixar para cada um deles (27-31).

vamos viver neste lugar com o Senhor para sempre!

Como

Quando eles crêem em Jesus e experimentam um

acreditamos que este lugar existe, não deveríamos deixar nossos

relacionamento com o Espírito Santo, vivem o que o apóstolo Paulo

corações se perturbarem.

chamou de “a paz de Deus que excede todo o entendimento” (Cf.

O segundo ponto desse sermão fúnebre de Jesus é: “Não se

Filipenses 4:6-10). Também podemos dizer que essa é “a paz que

perturbem em seus corações porque existe Alguém”. A vinda do

não faz muito sentido”, porque é a paz que Cristo dá e que é descrita

Espírito Santo, o Paracleto, é a grande Fonte de conforto que Jesus

como fruto do Espírito Santo (Gálatas 5:22, 23). Poucos acreditam

prometeu àqueles homens durante a Última Ceia. A palavra grega

nesta paz que Jesus dá aos Seus discípulos através do Espírito Santo,

“Paracleto” foi traduzida para “Consolador” ou “Conselheiro” e

em circunstâncias tão adversas.

significa “aquele que anda ao lado e nos ajuda, nos assiste em tudo

Com exceção de João, todos os apóstolos morreram como

de que precisamos”.

mártires, de maneiras indescritíveis; mas sabemos que eles morreram
com a paz que Jesus lhes prometeu durante a Última Ceia. Ao fazer
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essa promessa Jesus não estava falando da paz do mundo. Ele nos

estão produzindo frutos em abundância porque estão ligados à vinha,

prometeu dar a paz que toda a humanidade deseja. A paz interior e a

se vocês estiverem em alinhamento Comigo ou ligados a Mim

paz com outras pessoas. Jesus ensinou o oposto da paz que há no

também serão frutíferos”.

mundo.

Antes de encerrar aquele retiro Jesus adverte que eles

Jesus descreve três níveis da frutificação: nenhuma

haviam de passar por tribulações neste mundo, mas como Ele venceu

frutificação, alguma frutificação, e muita frutificação.

o mundo, pela fé eles poderiam superar os sofrimentos que passariam

quatros símbolos muito profundos nesta metáfora: a vinha, os ramos,

por causa da fé (cf. 16:33; I João 5:4).

o fruto e o agricultor.

Existem

Jesus é a videira; os apóstolos os ramos; o fruto é o milagre
da pregação da Palavra e obra do Seu Reino ou Sua igreja sendo
realizada na terra através dos apóstolos; e o agricultor que é Deus.

Capítulo 2
"Uma Metáfora Magnífica"

Existem duas proposições claramente enfocadas nessa
metáfora: sem Jesus, os apóstolos e Seus discípulos não conseguem

As últimas palavras do capítulo 14 do Evangelho de João

fazer nada. Ao mesmo tempo, sem eles, Jesus não quer fazer nada.

indicam que Jesus e Seus apóstolos estavam deixando o cenáculo, o

O fruto não cresce na videira. A videira é a fornecedora da energia

lugar onde ocorreu a Última Ceia.

para os ramos onde nascem os frutos. Nesta metáfora Jesus é “A

Eles foram para um jardim onde Jesus usou uma metáfora

Videira à Procura de Ramos”.

para ilustrar e aplicar a essência do que Ele tinha acabado de ensinar.

Quando Jesus ensinou, interpretou e aplicou essa metáfora,

Até agora, a essência de tudo o que Jesus tinha dito era que a Palavra

apresentou “Oito Razões Porque Devemos Ser Frutíferos”. Leia os

de Deus tinha sido anunciada e a obra de Deus realizada através de

dezesseis primeiros versículos do capítulo 15 de João e procure

Jesus, porque Ele e o Pai são um. Tudo o que eles tinham ouvido e

identificar essas oito razões.

visto Jesus fazer era uma conseqüência da gloriosa realidade do
perfeito alinhamento em que Ele vivia com o Pai.

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo

Agora Jesus

ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta; e todo que dá

apresenta aos apóstolos uma das metáforas mais simples e profunda

fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos,

que eles tiveram oportunidade de ouvir. Ele puxa o galho de uma

pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu

vinha carregado de frutos e então lhes diz: “Assim como estes ramos

permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo,
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Os três anos que os apóstolos passaram com Jesus foram

se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto,

como um tipo de seminário para eles, o chamado “Último Retiro

se não permanecerem em mim.

Cristão” poderia ser considerado como a cerimônia de formatura, e

Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer
em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não

esta parte do sermão, o discurso dedicado aos formandos.

Essa

podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será

mensagem de formatura é um desafio para eles e apresenta oito

como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados,

razões porque eles devem ser frutíferos!

lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e
as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que

Primeira Razão
A primeira coisa que Jesus diz é que eles devem ser frutíferos

quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de

porque é impossível haver um discípulo dEle que não seja frutífero

vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos.
Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu

(cf. 2, 6). Se algum ramo ligado a Jesus não der fruto, o Pai corta

amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão

esse ramo e o joga fora, ficando no chão até ser colhido e atirado no

no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu

fogo. Na verdade Jesus está dizendo: “É inaceitável para Meu Pai, o

Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para

Agricultor, que um ramo em Mim não dê fruto”.

que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja

As Suas últimas palavras para esses homens que Ele treinou

completa. O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como

durante três anos, revelam a primeira razão porque eles devem ser

eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua

frutíferos: “e assim serão meus discípulos” (8). Isso quer dizer que

vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que

não existe discípulo de Jesus, infrutífero. Este é um dos exemplos

eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o

retirados do livro “As Palavras Duras de Jesus”. Às vezes, quando

que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos,

estou estudando algum sermão de Jesus, eu me pego pensando: “Não,

porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês

Ele não falou isso!”. Essa foi uma das vezes.

não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto

Há mais de vinte séculos a história foi dividida entre “antes e

que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em

depois de Cristo”. Para um homem ter vivido apenas trinta e três

meu nome.” (15:1-16).

anos e ter marcado a história dessa forma, é porque foi grande o
impacto que Ele causou no mundo. Poderíamos dizer a mesma coisa
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com estas palavras: a vida de Jesus foi muito frutífera, por isso, todo

A quarta razão para ser frutífero é: “... e a alegria de vocês

aquele que se declara Seu discípulo deve mostrar a validade da sua

seja completa” (11). Assim como a paz de Deus, a Sua alegria é

declaração sendo também frutífero. É inimaginável que um discípulo

condicional. Você já parou para pensar o que a Bíblia ensina sobre

de Jesus Cristo não produza frutos.

as condições para que tenhamos a alegria do Senhor? A alegria do
Senhor faz parte do fruto do Espírito (Gálatas 5:22, 23). Um dos
meus escritores preferidos lembra que “a dor e o sofrimento são

Segunda Razão
Nesse mesmo versículo Jesus declarou a segunda razão

inevitáveis, mas a miséria e o desespero, opcionais” para o crente

porque esses homens nos quais Ele havia investido tanto, deveriam

cheio do Espírito, porque o Espírito Santo pode dar alegria mesmo no

ser frutíferos: “Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito

meio da adversidade.

fruto” (8). De que maneira Jesus glorificou o Pai? A resposta a esta

Essa alegria poderia ser chamada “alegria que não faz

pergunta está nesta oração de Jesus: “Eu te glorifiquei na terra,

sentido”. A paz e a alegria citadas nesses versículos poderiam ser

completando a obra que me deste para fazer” (17:4). Como os

chamadas de “paz, apesar de” e “alegria, apesar de”.

apóstolos iriam glorificar a Deus? Terminando a obra que Jesus lhes

experimentar

tinha dado para fazer.

independentemente das circunstâncias, porque elas não vêm de nós.

Devemos ser frutíferos porque assim

glorificamos a Deus.

a

paz

e

a

alegria

que

Jesus

Podemos
prometeu,

A alegria e a paz vêm do Espírito Santo ou do Cristo Ressurreto que
vive em nossos corações.
Outro escritor de quem eu gosto muito escreveu: “Algumas

Terceira e Quarta Razões
No versículo 11 Jesus apresentou duas razões porque aqueles

pessoas imaginam que a alegria despenca do céu e cai sobre algumas

Seus discípulos e nós também devemos ser frutíferos: “Tenho lhes

pessoas - geralmente elas -, e sobre outras não, - falando de nós. Não

dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a

é isso o que as Escrituras ensinam”. De acordo com o ensino de

alegria de vocês seja completa” (11). Você já parou para pensar que

Jesus, uma das causas da nossa alegria é a frutificação.

cada um de nós pode encher o coração do Senhor Jesus Cristo de

escreveu: “Cada um examine os próprios atos, e então poderá

alegria? Quando frutificamos enchemos o Seu coração de alegria.

orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém” (Gálatas

De acordo com esse discurso de formatura de Jesus, esta é a terceira

6:4).

razão porque os apóstolos devem ser frutíferos.
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No início do meu ministério eu era pastor assistente e o

Aqueles homens tinham escolhido seguir a Jesus.

Eles

primeiro pastor da igreja onde eu estava trabalhando, que me tutelou

deliberadamente fizeram escolhas e assumiram compromissos com

e me ministrou em Cristo, colocou-me para trabalhar numa

Jesus. Aqueles que eram pescadores não O seguiram carregando

congregação da igreja em outra cidade. Eu não queria deixar a

seus barcos nas costas, mas abandonaram seus barcos e o negócio de

equipe pastoral da igreja mãe para começar uma igreja nova. Eu

pescaria que tinham. Dá para imaginar o que passou pelas suas

estava usufruindo o milagre com o qual Deus estava abençoando

cabeças quando Jesus disse: “Vocês não me escolheram, mas eu os

aquele homem com um ministério tão frutífero. Ele me explicou que

escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o

eu teria alegria ainda maior se provasse que Deus poderia fazer o

Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.”? (15:16).

meu ministério frutífero e citou esse versículo de Gálatas, aplicando-

Esta expressão “eu os escolhi para irem” tem o mesmo

o ao meu chamado.

sentido de “eu os ordenei” para pastor, por exemplo. A palavra

Depois de treze anos, quando o Cristo Vivo e Ressurreto me

original grega foi usada apenas três vezes no Novo Testamento e

abençoou com um ministério frutífero naquela igreja nova, eu fiquei

significa ser estrategicamente posicionado como uma candeia

grato ao meu pastor. Ele sabia que meu chamado traria alegria para o

colocada em um lugar onde ilumina a todos, conforme a ilustração

meu Senhor e para mim. Eu não quero dizer que esse processo

que Jesus usou no Sermão do Monte (cf. Mateus 5:14-16). Neste

necessariamente deva durar treze anos. Eu quero dizer que esse é o

versículo Jesus está dizendo: “Eu os escolhi e os posicionei em um

tipo de alegria que Jesus está descrevendo e prescrevendo quando

ponto estratégico como uma candeia neste mundo escuro, para que

diz: “Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja

vocês frutifiquem.

em vocês e a alegria de vocês seja completa” (11).

escolhi”.

Quinta Razão

Sexta Razão

A quinta razão porque os apóstolos deveriam ser frutíferos

Vocês têm que ser frutíferos, porque Eu os

A seguir Jesus apresentou a sexta razão porque os apóstolos

está no versículo 16: “Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi

devem ser frutíferos.

para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai

experimentaram o amor de Jesus Cristo, agora o Senhor quer que eles

lhes conceda o que pedirem em meu nome”.

compartilhem esse amor com o mundo: “Como o Pai me amou,

Eles devem ser frutíferos porque já

assim eu os amei; permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem
18
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aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como

pelos seus maridos e filhos, a não viverem voltadas para si mesmas, e

tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor

terem outras pessoas no centro de suas vidas e não a si próprias.

permaneço” (9, 10). Jesus estava repetindo o Novo Mandamento

Vivendo neste mundo “egocêntrico”, homens e mulheres

registrado em João 13:34, 35. Jesus também estava repetindo a idéia

estão igualmente egocêntricos para absorverem este ensino.

de que demonstramos nosso amor pelo Senhor quando obedecemos

Precisamos atender ao desafio de Jesus, de que não há maior amor do

aos Seus mandamentos.

que o de entregar sua própria vida em favor de outros, começando

Quando Jesus ora pelos apóstolos e por aqueles que viriam a

pelos da nossa casa.

crer nEle, pede que eles vivam de tal maneira que o mundo saiba e
creia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho

Sétima Razão

Unigênito para a salvação dele. Depois Jesus pede que através do

A sétima razão porque eles devem ser frutíferos é por causa

amor dos Seus discípulos, o mundo conheça que Deus o ama tanto

do Agricultor, o Deus Pai, que está determinado a vê-los frutificar.

quanto ama Seu único Filho (3:16; 17:22, 23).

Leia com atenção João 15:2 e observe comigo: quando nosso Pai do

Durante três anos esses homens experimentaram o amor de

Céu encontra um ramo frutífero na Sua Videira, Ele o poda para que

Jesus, mas o mundo perdido não experimentou. Por isso Jesus diz

dê mais frutos.

aos apóstolos que eles deveriam compartilhar esse amor com o

Muitos anos atrás um casal amigo me ajudou a compreender

mundo todo. Essa comissão de amor é outra razão porque aqueles

essa metáfora tão profunda de Jesus. Eles me contaram da decisão

que conhecem o amor de Jesus devem ser frutíferos.

que haviam tomado de se aposentar dos negócios em uma grande

No contexto deste ensino Jesus declara que não há maior

empresa e comprar algumas videiras no norte do estado da

amor no mundo do que o amor de uma pessoa que entrega sua vida

Califórnia, nos Estados Unidos. Como não sabiam cuidar de uma

em favor de outras.

vinha, eles contrataram um vinheiro experiente, para mostrar o que

Nas inspiradas cartas do Novo Testamento este ensino é

eles deveriam fazer.

aplicado aos maridos, para que eles amem suas esposas como Cristo

A primeira coisa que o agricultor lhes disse foi que eles

ama a Sua igreja e se entregou pela salvação dela. As mulheres são

caminhassem por toda a videira, cortando fora todos os ramos que

instruídas a completarem os seus maridos, entregarem suas vidas

não tinham produzido frutos durante a época frutífera.
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Depois de fazer isso eles ficaram satisfeitos ao ver os novos

No início dos anos 80 eu comecei a ficar paralisado por causa

ramos brotarem. Mas aí o vinheiro disse: “Estas são raízes parasitas.

de uma doença incurável.

Vocês precisam passar novamente pela videira cortando todos estes

totalmente paralisado, e há anos estou tetraplégico.

ramos, porque vocês jamais terão frutos de qualidade e em

pessoas me vêem dizem: “Puxa! Que provação!”. E eu digo que

quantidade, se não cortarem esses brotos parasitas. Esses ramos

esse é o tratamento de um Pai Amoroso que me ama demais para me

sugam toda das videiras impedindo que venham os frutos que

ver correndo de um lado para outro, ocupado com milhões de coisas,

esperamos delas”.

frutífero, mas não tão frutífero quanto Ele quer.

No final da década de 80 eu estava
Quando as

Meus amigos ficaram animados quando começaram a

Desde 1980 estou envolvido no ministério mais frutífero de

aparecer os primeiros cachos de uva. Mas, pela terceira vez, o velho

toda a minha vida. Eu jamais seria tão frutífero no meu ministério

vinheiro disse: “Vocês vão passar de novo pela videira cortando fora

com um corpo sadio.

as uvas verdes, para que a colheita de vocês seja de qualidade e

podado. Assim não perdi a grande oportunidade de dar fruto, o fruto

farta”.

que Jesus espera, “o fruto que permanece” (16).

Eu amo o Agricultor Divino por me ter

Aquele casal me disse que pela primeira vez eles entenderam

A sétima razão para que os discípulos de Jesus dêem frutos é

esse texto tão importante da Bíblia. Jesus ensinou que quando o Pai,

que o Pai do Céu está determinado a que eles frutifiquem. No Seu

o Agricultor, encontra um ramo com fruto na Videira, Ele o poda,

amor há momentos em que Ele nos poda para que aumente a

porque quer ver mais frutos produzidos naquele ramo.

qualidade e a quantidade do fruto da nossa vida.

A experiência daquele casal me ajudou a aplicar essa
metáfora de Jesus a situações que eu estava enfrentando na minha

Oitava Razão

vida e no meu ministério. Acho que o Senhor olhou para o meu

A oitava e última razão porque os apóstolos devem ser

ministério nos anos 70 e viu os frutos que eu estava produzindo. Eu

frutíferos encontra-se na primeira frase deste ensino.

estava em alinhamento com Ele e estava produzindo frutos para Ele.

organizei essas razões em ordem de aparição no texto. Estou me

Mas Ele não estava satisfeito com a qualidade ou a quantidade dos

referindo à primeira razão por último porque creio que esta seja a

frutos que estava recebendo da minha vida e por isso disse: “Eu vou

mais importante. Essencialmente Jesus desafiou os Seus apóstolos a

dar uma podada nele para que ele dê mais frutos”.

serem frutíferos porque não há outra forma de alcançar o mundo com
o Seu Evangelho de salvação.
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Existe um poema que fala do encontro de Jesus com anjos

propagação do Evangelho à fraqueza do ser humano? “Só Deus

depois da Sua Ascensão. Os anjos Lhe perguntam sobre os Seus 33

sabe!”. Este foi o plano de Deus.

anos na terra e principalmente sobre a Sua vitória na cruz, validada

Jesus tem algumas respostas para essa pergunta. Uma das

pela Sua ressurreição. Um dos anjos pergunta a Jesus sobre a Grande

razões porque Deus usa os ramos humanos para produzir o fruto que

Comissão e a obra de evangelismo do mundo. Jesus responde que

permanece é porque quando a vida e o poder de Deus fluem através

comissionou esta tarefa a onze apóstolos e ao redor de 500

dos ramos humanos e eles frutificam, Deus é glorificado e os ramos

discípulos. O anjo então pergunta: “O que vai acontecer se eles não

se enchem de alegria. Mas a resposta mais importante para essa

conseguirem alcançar o mundo?”.

pergunta é que Deus e o Cristo Vivo e Ressurreto não têm outro

O Senhor responde: “Eu não

tenho outro plano!”.

plano!
Vamos ver como Jesus usa a metáfora da Videira e dos
Ramos para ilustrar e aplicar os conceitos do Sermão da Última Ceia.

Resumo
O plano de Deus é colocar o poder de Deus no povo de Deus

“Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras

para atingir os propósitos de Deus através do povo de Deus, de

que tenho realizado.

acordo com o plano de Deus.

porque eu estou indo para o Pai” (14:12).

Este é o espírito desta primeira

Fará coisas ainda maiores do que estas,

exortação, que eu estou apresentando por último para deixá-la bem

É isso o que Jesus diz quando pega um dos ramos carregados

enfatizada. Nessa linda metáfora Jesus é a Videira a procura de

de frutos: “Como esses ramos estão alinhados na videira, de forma

ramos. O fruto não cresce na vinha, mas nos ramos. Esta é uma

que a vida flui da videira para os ramos para que produzam frutos,

revelação profunda e verdadeira.

assim vocês precisam estar em Mim e Eu em vocês para que

Se eu estivesse com Deus quando Ele estabeleceu as coisas

frutifiquem. Sem Mim não há nada que vocês possam fazer e Eu

teria aconselhado o Senhor a mudar esse plano, porque a natureza

escolhi não fazer nada sem vocês. Eu não tenho outro plano para

humana é muito fraca. Você acha que Deus sabia da fraqueza da

realizar Minha obra neste mundo além deste, de proclamar a Minha

carne quando tomou essa decisão? A palavra “carne” é usada na

Palavra e realizar a Minha obra através de vocês e daqueles que se

Bíblia significando “a natureza humana sem o cuidado de Deus”.

tornam Meus discípulos através dessa frutificação”.

Por que o Deus, o Todo Poderoso, arquitetou um plano que limitou a

Antes de encerramos o comentário sobre esses dezesseis
versículos do capítulo 15 quero fazer mais uma observação: alguns
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estudiosos do Velho Testamento acreditam que Jesus usou esta

Capítulo 3

metáfora com base na pregação do profeta Isaías (cf. Isaías 5: 1-7).

“A Obra Tremenda”

Os profetas se referem a Israel como a videira, e uma videira que não

(15:18-27)

é frutífera. De acordo com o profeta, a vinha infrutífera é uma figura
A metáfora da vinha e dos ramos foi a aplicação que Jesus fez

da perversidade e displicência de Israel em ser o que Deus planejou
para aquele povo como nação. Jesus usou essa metáfora em algumas

para o ensino do Sermão da Última Ceia.

Ele agora passa a

das Suas parábolas da mesma forma que os profetas a usaram (cf.

compartilhar com aqueles homens, a realidade dura que eles

Mateus 21:33-40).

É por isso que os estudiosos do Velho

enfrentariam quando começassem a implementar a comissão da qual

Testamento acreditam que Jesus, ali naquele jardim, começou essa

Jesus os encarregou nesse “discurso de formatura” que fez para eles.

metáfora dizendo, em outras palavras o seguinte: “Eu sou a Videira

Depois de uma previsão realista da oposição e perseguição que eles

Verdadeira, não aquela videira infrutífera mencionada pelos

enfrentariam, Jesus passa a dar informações mais específicas sobre o

profetas”. Alguns sugerem que nessa magnífica metáfora Jesus está

trabalho do Espírito Santo neles e através deles depois da vinda do

dizendo aos apóstolos que a salvação, a paz, o fruto do Espírito, e a

Consolador.

vida eterna abundante que Ele prometeu jamais seriam encontrados

“Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou.

em um judeu religioso. Essas bênçãos espirituais e sobrenaturais só

Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele.

podem ser vividas através de um relacionamento vital com Jesus,

Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do

como tinham os apóstolos, principalmente depois que se encontraram

mundo; por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu

como o Cristo Vivo e Ressurreto.

lhes disse: Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me
perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha
palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por
causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se
eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado.
Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele
que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado
no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados
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de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai.

igreja, baseiam-se no fato de que a igreja se reunia nessas condições,

Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na Lei deles:

em pequenos grupos (cf. I Coríntios 14:26-40). Devido à terrível

‘Odiaram-me sem razão’.

perseguição aos crentes em algumas partes do mundo, hoje a igreja

Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte

está novamente na direção de um “movimento oikos”, tornando uma

do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a

realidade o que a Bíblia diz sobre os últimos capítulos da história da

meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo

igreja.

desde o princípio.” (João 15:18-27).

Jesus alertou: “Se o mundo os odeia, tenham em mente que

Esses versículos registram como Jesus preparou os apóstolos

antes me odiou” (João 15:18).

Jesus usa a palavra “mundo”

para a perseguição e sofrimento que estava por vir. Durante os três

referindo-se à filosofia, maneira de pensar e sistema de valores

primeiros séculos da história da igreja, ser cristão era viver na

seculares nos quais não há um absolutismo moral. Um autêntico

ilegalidade. Houve dez períodos de terrível perseguição. Só depois

seguidor de Jesus tem um absolutismo moral e espiritual. Foi por

que o Imperador Constantino abraçou o cristianismo (em 312 d.C.), é

isso que Jesus ensinou que Seus discípulos seriam como uma cidade

que templos cristãos foram construídos, e ser cristão deixou de ser

construída sobre o monte que não pode ser escondida (Mateus 5:14).

uma condição ilegal. Antes de Constantino a igreja se reunia nas

De acordo com Jesus, o mundo vai odiá-los porque em tudo o que

casas, geralmente secretamente, ou se escondida em catacumbas,

crêem e constituem como seus valores entram em choque com o que

como as que existiam na capital do Império Romano.

o mundo crê e valoriza. A aplicação para nós, discípulos de Jesus

Desde aquele tempo, a igreja foi chamada de “igreja

hoje é muito clara.

subterrânea”, devido à prática de se reunir secretamente. Apesar de

No versículo 19 Jesus apresenta um perfil do crente e da

muitos não terem consciência disso, ainda hoje milhões de cristãos se

igreja ao dizer “... eu os escolhi, tirando-os do mundo”. Esta é uma

reúnem em igrejas subterrâneas, em países onde é proibido ser

descrição da igreja.

seguidor declarado de Cristo.

Na língua original em que João escreveu esse Evangelho, a

A palavra grega para casa é “oikos”, por isso muitos

palavra traduzida para “igreja” é “ecclesia”, que significa

estudiosos se referem à reunião em pequenos grupos da igreja

literalmente “os Chamados”. Nós, que pertencemos à igreja de Jesus

subterrânea como “movimento oikos”. As orientações contidas no

somos “Chamados”. Chamados para quê? Chamados para pregar

Novo Testamento a respeito da ordem, estrutura e funcionamento da
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dentro dessa filosofia secular, dessa maneira de pensar, desses

Aplicação Pessoal

valores e desse estilo de vida do mundo.

A palavra “testemunha” em grego é a mesma que “mártir”.

Como seguidores de Cristo devemos entender que quando

Por isso não devemos nos surpreender quando você e eu vivemos,

cremos e assumimos o compromisso de seguir a Jesus somos

pregamos e ensinamos a Cristo e o mundo reage ao nosso

chamados para não pertencermos mais a este mundo. Não devemos

testemunho com certa presunção intelectual contrária aos valores de

ficar chocados quando descobrimos que o mundo não tem os valores

Cristo. Não devemos nos esquecer da promessa que Jesus deixou

de Cristo. O mundo jamais nos deixará esquecer que marchamos em

para nós: “Vocês são exemplos de que alguns obedeceram ao ensino

um ritmo diferente e não devemos nos surpreender quando vemos

que recebi de Meu Pai. Da mesma forma receberão uma resposta

que o mundo não tem os valores, princípios morais, propósitos e

positiva no ministério de vocês e farão discípulos que obedecerão ao

objetivos que nós temos. Se atentarmos para as palavras de Jesus,

ensino que receberam de Mim”.

estaremos preparados para esta experiência.

Quando William Tyndale foi perseguido por traduzir a Bíblia

Jesus também disse “Lembrem-se das palavras que eu lhes

para o inglês, para que pessoas comuns a pudessem ler, ele reagiu

disse: Nenhum escravo é maior do que o seu senhor” (20). Jesus

dizendo: “Era exatamente isso o que eu esperava”.

estava repetindo uma declaração que havia feito no início do retiro
(cf. 13:16).

Devemos seguir o exemplo de William Tyndale e não nos

E depois continuou: “Se me perseguiram, também

surpreender se as pessoas nos ridicularizarem, caçoarem e até nos

perseguirão vocês”. Observe agora o lado positivo: “Se obedeceram

perseguirem quando anunciamos e vivemos os valores de Cristo.

à minha palavra, também obedecerão à de vocês” (20).

Devemos nos lembrar do alerta que Jesus deixou, de que foi

Em outras palavras: “Vocês devem viver e servir no mesmo

sempre assim que o mundo reagiu às testemunhas e aos profetas.

mundo em que Eu vivi e servi, e podem esperar receber as mesmas

Logo no início do Seu ministério Jesus fez um alerta dizendo: “Ai de

respostas positivas e negativas que Eu recebi. Muitos Me rejeitaram

vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os

e Me perseguiram, mas alguns creram. Muitos vão perseguir vocês,

antepassados deles trataram os falsos profetas” (Lucas 6:26).

esperem por isso. Mas, muitos crerão, seguir-Me-ão e viverão os

Portanto devemos esperar indiferença e até hostilidade e ficarmos

Meus valores por causa da pregação e do ensino de vocês”.

preocupados quando o mundo nos elogiar e honrar com prêmios.
Devemos esperar oposição quando revelamos Cristo ao mundo.
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Mas também existe a esperança de que mesmo aqueles que

que creram e obedeceram à pregação e ao ensino de Jesus e dos

zombam e até nos perseguem quando pregamos o Evangelho de

apóstolos.

Cristo possam crer e obedecer em resposta à pregação e ao ensino.

Jesus avisou: “Tratarão assim vocês por causa do meu nome,

Essa não foi uma experiência única do nosso Senhor, mas de todos os

pois não conhecem aquele que me enviou” (João 15:21). Observe

apóstolos, como podemos constatar no Livro de Atos.

que Jesus não separava a rejeição dEle da do Pai e do Espírito:

Quando Paulo chegou na corrupta cidade de Corinto, onde

“Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo; e quem

Cristo nunca havia sido pregado, antes do milagre do surgimento da

me recebe, recebe aquele que me enviou” (13:20). Confira também

igreja, o Senhor apareceu-lhe e lhe disse: “Não tenha medo, continue

João 14:9-11. Jesus e o Pai são um e não dá para aceitar Um e

falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe

rejeitar o Outro. Jesus fez essa afirmação várias vezes e explicou que

fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade” (Atos

quando Ele é rejeitado fica evidente o fato de que não O conhecem e

18:9, 10).

também rejeitam Aquele que O enviou.

Isso é empolgante!

Quando pregamos o Evangelho não

A partir do versículo 22 a declaração de Jesus é muito

sabemos quem, mas sabemos, pela promessa de Jesus, que alguns

parecida com Suas palavras no capítulo 9 deste Evangelho. Depois

responderão positivamente. Se você tiver coragem para pregar o

de curar o cego de nascença Jesus afirmou ser um tipo especial de luz

Evangelho, verá quem são essas pessoas.

e que dava visão aos que eram cegos, mas também revelava a

Ansioso para visitar os crentes de Roma e proclamar o

cegueira daqueles que achavam que enxergavam.

Evangelho naquela cidade Paulo escreveu: “Sei que, quando for

Os líderes religiosos entenderam o que Jesus estava falando e

visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo” (Romanos 15:29).

disseram: “Você está tentando dizer que somos (espiritualmente)

Quando somos convidados para pregar em algum lugar, para muitas

cegos?”. E Jesus respondeu: “Se vocês fossem cegos não teriam

pessoas ou para apenas uma, podemos dizer aos que nos convidaram

pecado algum.

que iremos “na plenitude da benção de Cristo”. Devemos aceitar o

pecado permanece” (cf. 9:40, 41).

convite sabendo que, mesmo que haja oposição da maioria ou até

pecado: onde não há luz, não há pecado. Em João 9:22 lemos que

mesmo perseguição, haverá aqueles que são “chamados”, que crerão

Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo”. Pecado é rejeitar Aquele que é

e obedecerão à nossa pregação e ensino, assim como houve aqueles

a Luz do mundo. Portanto, a definição de um dos pecados mais

Mas agora vocês podem ver.

sérios é rejeitar a Jesus Cristo.
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Isso nos faz perguntar: será que existe algum ser humano na

os Seus milagres, teremos que prestar contas pelo que ouvimos e

terra que jamais recebeu a luz espiritual? O apóstolo Paulo escreve

vimos. “O que fazemos com aquilo que sabemos” é o padrão de

que todos temos algum tipo de luz (Romanos 1:20). Os teólogos

responsabilidade encontrado em toda a Bíblia, principalmente neste

chamam isso de “revelação natural”. O que Jesus e Paulo ensinam é

ensino de Jesus e na conclusão do capítulo 9 deste Evangelho.

que se vivermos de acordo com a luz que temos, receberemos mais
luz: “Tão-somente vivamos de acordo com o que já alcançamos”

O Conselheiro Está Chegando

(Filipenses 3:16). Portanto, é pecado não andarmos de acordo com a

Nos últimos versículos do capítulo 15 Jesus anuncia:

luz que recebemos.

“Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do

Muitos anos atrás, num grupo de estudo bíblico que era feito

Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a

em uma casa, uma senhora japonesa respondeu entusiasticamente ao

meu respeito” (26). Uma das funções mais importantes do Espírito

ensino do primeiro capítulo da Bíblia. O seu rosto estava radiante.

Santo é testificar ou dar testemunho de Jesus. O Espírito Santo não

Ela esperou até que todos fossem embora para que pudesse conversar

atrai atenção para Si mesmo. Ele exalta Jesus. No versículo 27 Jesus

comigo.

acrescenta: “E vocês também testemunharão, pois estão comigo

Jamais vou me esquecer daquela conversa. Ela me disse:

desde o princípio”.

“Durante a Segunda Guerra, enquanto Tókio estava sendo

É importante que não esqueçamos a essência do quem é e o

bombardeada, eu clamei a outro Deus. Eu sabia que existia outro

que faz uma testemunha. Uma testemunha é alguém que viu ou

Deus que era real e eu O invoquei. Durante décadas tive o forte

vivenciou algo. Jesus estava dizendo que os apóstolos tinham estado

pressentimento de que algum dia saberia tudo sobre Ele. Enquanto o

com Ele desde o princípio e agora o Espírito Santo viria e testificaria,

senhor ensinava sobre este Livro, eu soube em meu coração que Este

mas eles também tinham que dar testemunho.

é o Deus Verdadeiro que invoquei naquele dia, no abrigo anti-

Para sermos testemunhas precisamos da graça de Deus.

bombas”.

Recebemos

a

ordem

para

sermos

candeias

posicionadas

A essência do pecado é a rejeição da luz. Isso quer dizer que

estrategicamente por Jesus, mas também recebemos a ordem de ser

somos responsáveis e seremos cobrados pela luz que recebemos. Ser

testemunhas, alguém que abre sua boca e testifica sobre o que viu,

exposto à luz espiritual é coisa séria, porque aumenta a nossa

ouviu e vivenciou.

responsabilidade. Depois de ouvirmos a Palavra de Deus e vermos
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O crente em Jesus tem que ser uma testemunha, alguém que

Fica claro nos primeiros versículos deste capítulo, que Jesus

testifica verbalmente. De acordo com Jesus, o Espírito Santo vai

contou tudo isso porque eles seriam expulsos da sinagoga, como

testificar, mas nós também devemos fazê-lo.

expulsaram o cego de nascença que foi curado, conforme vimos no
capítulo 9. Jesus avisa que vai chegar o tempo em que eles serão

Capítulo 5

mortos por alguns acharem que com isso estão prestando um serviço

“O Caráter do Conselheiro”

a Deus. “Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai,

(16:1-15)

nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora,
lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio,

Vamos iniciar o estudo do capítulo 16 e devemos observar

porque eu estava com vocês” (3 e 4).

que o discurso de Jesus não foi interrompido entre o final do capítulo

Você já foi perseguido por causa de Jesus Cristo? Eu sei de

15 e o início do capítulo 16: “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai

crentes em outras partes do mundo que hoje oram pela igreja em

é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele

países como o Brasil, onde há liberdade de culto e a igreja não sofre,

corta; e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda.

como acontece em outros lugares.

Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado.

A perseguição que esses irmãos têm sofrido levou-os para

Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo

mais perto de Deus e trouxe-lhes amadurecimento de várias formas.

pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês

Por isso eles não entendem que crentes que não sofram perseguição

também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim” (1-4).

possam crescer e amadurecer espiritualmente.

Observe que nesse trecho Jesus enfatiza várias vezes o

Um grande historiador da igreja observou que jamais

motivo porquê está falando essas coisas: “Eu já falei que vocês serão

aconteceu de um grupo não sofrer perseguição por causa do

dispersos. Eu lhes disse isso para que, quando chegar a hora, vocês

Evangelho de Jesus Cristo e por estabelecer Sua igreja no mundo.

se lembrem de que Eu os avisei. Eu não contei logo no começo

Será que Deus permitiu a perseguição dos crentes nos três

porque estava com vocês e se Eu contasse vocês se encheriam de

primeiros séculos da igreja para que ela crescesse forte, poderosa e

tristeza. Eu tenho muito mais para contar, muito mais do que vocês

sadia como foi?

podem agüentar” (cf. 1-12 texto parafraseado).

vivemos, mas se passássemos por sofrimento e perseguição,

Eu agradeço a Deus pela paz que temos onde

deveríamos nos lembrar da recomendação de Pedro, que não
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devemos considerar anormalidade quando o Senhor permite tais

conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão; um pouco

provações (I Pedro 4:12).

mais, e me verão de novo” (5-16).

Guarde as palavras de Jesus ditas durante a Última Ceia,

Eles estavam consumidos pela tristeza de saber que iam

quando Ele preparou aqueles onze homens que estavam ao redor

perder Jesus. Nesse contexto nos deparamos com uma das maiores

daquela mesa com Ele, para a perseguição que começaria horas

declarações a respeito do Espírito Santo: “Mas eu lhes afirmo que é

depois.

para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não
virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei” (16:7).
Outra maneira de dizer a mesma coisa é: “A verdade é que

As Três Características do Ministério do Espírito Santo
No capítulo 16, no encerramento do último retiro de Jesus,

estou indo embora, para o bem de vocês, porque se Eu não for, o

lemos as seguintes palavras do Senhor: “Agora que vou para aquele

Conselheiro não virá para vocês. Mas se Eu for O enviarei para

que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: ‘Para onde vais?’.

vocês”.

Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza.

Vocês já pararam para pensar no carisma de Jesus e como era

Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não

bom estar ao lado dEle? Alguma vez você pensou: “eu adoraria ter

for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei.

estado com Ele”? Eu gosto de imaginar como Jesus era fisicamente.

Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do

Os Evangelhos e os profetas dão algumas dicas das características

juízo. Do pecado, porque os homens não crêem em mim; da justiça,

físicas de Jesus.

porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo,

O Jesus apresentado nos Evangelhos é um homem de 30

porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda

anos, facilmente reconhecido como um judeu. Os profetas indicam

muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas

que Ele era um homem de dores e que sabia o que era padecer e que

quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade.

teve sua aparência desfigurada (cf. Isaías 52:14). O historiador judeu

Não falará de si mesmo; falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará

Josefo escreveu que Jesus era mais alto do que um forte pescador,

o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu

como Pedro, por exemplo, com quem Ele andou durante três anos,

e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu.

porque Ele podia ser visto no meio da multidão quando se

Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará

aglomeravam ao Seu redor.
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feliz.

Ficamos surpresos quando lemos que Ele parecia um homem

para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não

Ele foi criticado por comer e beber com publicanos e

virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei” (7).

pecadores. A aparência de uma pessoa revela o seu caráter. Eu

Jesus também deixa bem claro porque é melhor que seja

tenho na parede do meu escritório um retrato de Jesus, um jovem

assim: “Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça

com sua cabeça para trás, dando uma gargalhada. A inscrição no

e do juízo” (8). Em outra tradução lê-se: “Ele manifestará a culpa do

quadro diz: “A Risada de Jesus”.

mundo”.

Nem sempre a culpa é uma experiência emocional

A maioria das

negativa; de certa forma, a culpa pode ser sadia. Se uma pessoa

pessoas imagina Jesus com um aspecto muito mais velho do que Ele

sente culpa, quer dizer que ela tem alguma integridade moral, tem

realmente foi e O imaginam triste, sisudo, aparência pesada por causa

uma moral absoluta, acredita que algumas coisas são absolutamente

do peso do mundo sobre Seus ombros. Um livro intitulado Josué

certas ou erradas. Uma pessoa que não tem culpa é indiferente

levanta a seguinte pergunta: “Como seria Jesus se estivesse vivendo

quanto ao conceito de certo e errado, ou seja, é uma pessoa que não

hoje entre nós?”. O objetivo do autor é mostrar como temos idéias

acredita em moral. Isso também pode ser chamado de “relativismo

pré-concebidas a respeito da aparência de Jesus.

moral”, outra maneira de se referir à falta de absolutismo moral.

Muitos ficam chocados com esse quadro.

Mas as últimas palavras de Jesus para aqueles doze homens

Muitas pessoas tentam fugir da sua própria culpa ou evitar a própria

são muito melhores do que os três anos que eles passaram juntos.

culpa e a culpa de outros, afirmando que não existe esse negócio de

Parafraseando o que Jesus lhes disse seria o seguinte: “Para o bem de

certo e errado. Mas isso é como jogar pó-de-arroz sobre um tumor

vocês é necessário que eu deixe este corpo físico e depois retorne

maligno que precisa ser retirado.

para vocês na forma de Conselheiro”.

Eu gosto muito de ler sobre o despertamento do século XVIII,

Enquanto Jesus ocupou um corpo físico desistiu de alguns

quando pregadores como George Whitfield e os irmãos Wesley na

dos Seus atributos divinos, como a onipresença. Por isso só podia

Inglaterra e Jonathan Edwards nos Estados Unidos pregaram o

estar em um lugar de cada vez. Mas, depois dessa mudança que Ele

Evangelho obtendo resultados sobrenaturais.

afirma que seria necessária para o bem dos apóstolos, da igreja, do

testemunho de um fazendeiro que ouviu a pregação de George

seu e do meu, Jesus pode estar em todos os lugares do mundo ao

Whitfield nos Estados Unidos: “Quando ele começou a falar, eu senti

mesmo tempo; em qualquer lugar onde houver um crente. É isso o

aquela queimação no meu coração e no meio de todos caí de joelhos,

que Jesus está dizendo com estas palavras: “Mas eu lhes afirmo que é

chorando, arrependido, confessando os meus pecados”.
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É assim que o Espírito Santo expõe o pecado e a culpa. Por

Na Bíblia nós encontramos respostas positivas e negativas a

que será que um fazendeiro se sentiu assim, ao ouvir um homem

Cristo e ao Seu Evangelho. O que determinava uma e outra? Por

pregar o Evangelho? De acordo com Jesus essa é uma das funções

que alguns riem enquanto outros se comovem e clamam a Deus por

do Espírito Santo. Muita gente no lugar do fazendeiro sentiu um

salvação? O ministério e a função do Espírito Santo determinam

pouco de culpa e outros, no lugar do fazendeiro não sentiram

uma ou outra reação.

nenhuma culpa. Na verdade poderão até ter zombado da mensagem

Jesus disse que quando o Conselheiro viesse exporia a culpa

do Evangelho.

do mundo ou convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo.

Como parte deste avivamento espiritual que aconteceu nos

“Do pecado, porque os homens não crêem em mim; da justiça,

Estados Unidos, Jonathan Edwards fez um sermão intitulado

porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo,

“Pecadores nas Mãos de um Deus Irado”. A reação da sua igreja a

porque o príncipe deste mundo já está condenado” (9-11).

essa pregação foi tremenda.

As pessoas foram fortemente

Há três maneiras pelas quais o Espírito Santo convence do

convencidas dos seus pecados, seguravam-se nos bancos da igreja

pecado ou expõe a culpa do mundo. De acordo com Jesus o Espírito

achando que iam “escorregar” para o inferno e arrependidas

Santo convence do pecado de não crer nEle. Você se lembra que

confessavam seus pecados e assim muitos foram salvos.

Jesus declarou a Nicodemos que Ele era o Único filho de Deus, o

Às vezes eu penso que se pregássemos esse mesmo sermão

Único Salvador de Deus e a Única Solução de Deus para o problema

hoje, sem essa unção do Espírito Santo que estava sobre Jonathan

do pecado do mundo? (cf. João 3:14-21). Depois de fazer essa

Edwards, as pessoas iam achar que era uma encenação cômica.

declaração Jesus acrescentou algo ainda mais dogmático que pode

O que faz toda a diferença é a unção e o ministério do

ser colocado desta forma: “Aquele que crê nesta declaração terá vida

Espírito Santo descrito por Jesus, ao falar sobre o que significaria a

eterna, mas quem não crê no que Eu estou declarando será

vinda do Conselheiro no ministério de pregação dos que obedeceram

condenado – não por causa dos seus pecados, mas porque não creu

à Grande Comissão. Encontramos esse mesmo tipo de reação à

em Mim quando afirmei que Eu Sou o Único Filho de Deus e o

pregação do Evangelho no Livro de Atos, começando pela pregação

Único Salvador de Deus” (cf. 3:18).

de Pedro no Dia do Pentecoste e por toda a primeira geração da

Paulo escreveu que Deus estava em Cristo reconciliando

igreja (Atos 2:37; 10:44-46).

Consigo o mundo, tirando do mundo a acusação dos pecados que
pesavam sobre ele. E Ele nos confiou a mensagem e o ministério da
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reconciliação. Devemos sair pelo mundo, não mais para dizer que

Como podemos saber o que é certo e o que é errado? Será

todos vão para o Inferno por causa dos seus pecados, mas para

que existe um padrão absoluto para o que é certo e o que é errado?

anunciar as Boas Novas: ‘Vocês não precisam mais ir para o Inferno

Os seguidores de Cristo respondem a essa pergunta pensando nos

porque, a partir do momento em que Cristo morreu na cruz deixou de

Dez Mandamentos e no Sermão do Monte. De acordo com Paulo,

pesar acusação de pecados. Deus colocou sobre o Seu Único Filho,

toda a Escritura nos foi dada por Deus para nos instruir sobre a

Jesus Cristo, toda acusação que havia contra todos nós’” (cf. II

justiça (cf. II Timóteo 3:16, 17).

Coríntios 5:13-6:2).

encontrar orientação sobre o que é certo e o que é errado.

Em toda a Bíblia podemos

Se compreendermos e crermos o que Jesus e Paulo disseram,

No início deste Evangelho João escreveu que nenhum homem

saberemos que Deus não manda ninguém para o Inferno por causa

jamais viu a Deus, mas o Seu Filho Unigênito O manifestou

dos seus pecados – nem mesmo Adolph Hitler.

plenamente. Jesus revelou tudo que o homem poderia compreender

Adolph Hitler não iria para o Inferno por causa dos seus

sobre Deus. O Jesus que encontramos neste Evangelho é a Palavra

pecados, mas por causa de um único pecado: o de não crer em Jesus

Viva, é o padrão absoluto da justiça de Deus. Sua vida é a definição

Cristo. Ele zombou de Jesus Cristo, dos Seus valores, do Seu ensino

viva do que é certo e do que é errado.

e da Sua filosofia de vida. Se ele foi para o Inferno, foi porque não

Um poeta britânico escreveu um poema sobre um soldado

creu em Jesus Cristo.

pecador que morreu na batalha e foi parar no céu por engano. Ao

De acordo com Jesus, o pecado que nos condena é o pecado

encontrar-se com Jesus, ele não O podia encarar e, triste, perguntou:

de não crer nEle como o Único Salvador que Deus providenciou para

“Senhor, por favor, posso ir para o Inferno?”.

a redenção das nossas almas. Quando Jesus diz aos apóstolos que o

Jesus era tão puro e santo quando estava aqui, que

Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo,

representava o único padrão absoluto de justiça. Ele convenceu o

Ele reforça a declaração dogmática que fez a Nicodemos.

povo da sua injustiça. Lendo no Novo Testamento a respeito da vida

A primeira coisa que o Espírito Santo nos convence é do

de Jesus na terra somos convencidos da nossa injustiça.

pecado de não crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e

Jesus estava dizendo que agora o Espírito Santo assumiria a

Salvador pessoal: “Do pecado, porque os homens não crêem em

responsabilidade de convencer o mundo da injustiça, porque Ele

mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais;

estava indo para o Pai e eles não O veriam mais (cf. 16, 17, 19).

e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado” (9-11).

Quando Jesus estava no mundo, para descobrir o que era certo ou
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errado bastava seguí-lO por onde Ele fosse; e quando Ele declarava

A aplicação pessoa é que nós não temos que ser derrotados

Seus valores, bastava confessá-los. Se alguém quisesse saber alguma

nem controlados pelo poder de Satanás. Com essas palavras Jesus

coisa sobre Sua filosofia de vida bastava ouvir os Seus ensinos tão

está apresentando o maravilhoso ministério do Espírito Santo.

profundos.

A seguir Jesus diz: “Tenho ainda muito que lhes dizer, mas

Se alguém quisesse saber mais sobre valores morais ou

vocês não o podem suportar agora” (12). Todas as afirmações de

justiça, a vida de Jesus era o padrão perfeito do que era certo. Mas

Jesus são tão profundas que poderíamos escrever páginas e páginas

Jesus agora estava dizendo: “Mas eu lhes afirmo que é para o bem de

sobre apenas uma delas.

vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês;

Os pregadores e professores precisam entender que seus

mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo

ouvintes têm uma capacidade limitada para o que podem ouvir e

do pecado, da justiça e do juízo” (7-8).

aprender a respeito da Palavra de Deus. Em certas ocasiões muita

A seguir Jesus afirma que o Espírito Santo vai convencer o

pregação pode ser contra-producente.

Jesus era absolutamente

mundo do juízo, porque o “príncipe deste mundo já está condenado”

Mestre em fazer discípulos. Para pequenos grupos Jesus ensinava

(11). Com esta afirmação Jesus está declarando que Satanás já foi

colocando-os para aprender na prática. Grande parte do Seu método

derrotado! Não existe maior poder na terra do que o poder de Jesus

de ensino era prático – Ele falava pouco, e levantava perguntas e

Cristo. Mesmo que Satanás tenha o controle do que está acontecendo

diálogos entre os homens. É óbvio que Jesus sabia perfeitamente

no mundo, para o discípulo controlado pelo Espírito Santo não existe

quando eles tinham condição de absorver o Seu ensino.

poder na terra maior do que o poder encontrado no Espírito do Cristo

Depois de deixar claro que tinha consciência do quanto eles

Vivo e Ressurreto.

podiam ou não compreender naquele contexto, Jesus disse: “Tenho

No versículo 11 lemos a declaração de Jesus que “o príncipe

ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora”

deste mundo” pode ser derrotado pelo Espírito Santo. Com certeza o

(13).

apóstolo João estava se lembrando dessas palavras de Jesus quando

Essa profecia a respeito do ministério do Espírito Santo

escreveu: “Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque

certamente inclui o ensino de Jesus a respeito dos acontecimentos

aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo”

futuros relacionados à Sua Segunda Vinda, citados tantas vezes em

(I João 4:4).

Suas parábolas e no Seu ensino, como no sermão do Monte das
Oliveiras (Mateus 24, 25), mas também tem a ver com a dura
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realidade daqueles homens que estavam prestes a enfrentar um futuro

coragem para aplicar a sabedoria que Ele dá. Quando não sabemos o

cheio de incertezas e perigos.

que fazer, Tiago nos exorta a pedir sabedoria a Deus: “Se algum de

Eles sabiam que provavelmente seriam mártires por causa de

vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá

Jesus – e com exceção do autor deste Evangelho, todos eles o foram!

livremente, de boa vontade; e lhe será concedida” (Tiago 1:5).

Mas, como eles saberiam que era a estratégia e plano de Jesus para a

Quando percebemos que não conseguimos aplicar essa

implementação da Grande Comissão no meio daquela cultura hostil

sabedoria sem a ajuda de Deus, Ele nos dá a graça. Em um versículo

ao Senhor e ao Evangelho que Ele os tinha comissionado para

repleto de superlativos Paulo assegura que Deus nos dará graça

pregar? O que eles deveriam fazer, no caso de serem presos e como

superabundante quando entendermos que não podemos aplicar Sua

deveriam reagir diante de uma iminente execução? A resposta é que

sabedoria sem a Sua ajuda: “Deus é poderoso para fazer que lhes

quando Jesus partisse, o Espírito Santo os faria saber tudo o que eles

seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em

precisariam saber.

todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em

No livro de Atos vemos cumprida literalmente a previsão do

toda boa obra” (II Coríntios 9:8).

ministério do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio no Dia

Depois de apresentar o futuro ministério do Espírito Santo,

do Pentecostes, eles não sabiam o que fazer, mas o mesmo Espírito

Jesus diz aos Seus apóstolos: “Mais um pouco e já não me verão; um

Santo lhes deu a sabedoria do que eles precisavam e a graça e a

pouco mais, e me verão de novo” (16). É claro que Jesus está

coragem para aplicá-la.

jogando mais uma isca para eles fazerem outra pergunta. “Alguns

O Espírito Santo também revela o que está por vir. Ele é o

dos seus discípulos disseram uns aos outros: ‘O que ele quer dizer

verdadeiro Autor das inspiradas cartas dos apóstolos, que nos contam

com isso: ‘Mais um pouco e não me verão’; e ‘um pouco mais e me

de maneira maravilhosa o que está por acontecer no mundo.

verão de novo’, e ‘porque vou para o Pai’? E perguntavam: ‘Que

Esta é uma aplicação pessoal e devocional para nós: o

quer dizer ‘um pouco mais’?

Espírito Santo descrito por Jesus com essas palavras pode exercer a
mesma função em nossas vidas hoje.

Não entendemos o que ele está

dizendo’” (17 e 18).

Através do estudo das

Como já comentamos antes, neste discurso Jesus anuncia que

Escrituras Ele mostra o que está por vir em relação à Segunda Vinda

vai morrer, mas que depois da Sua morte eles passariam a ter um

de Jesus Cristo. Ele também guia nossas vidas hoje, amanhã e depois

relacionamento mais intimo com Ele. Para nós é fácil entender o que

de amanhã, dando a sabedoria de que necessitamos, e a graça e a

Jesus estava falando, mas se nos colocarmos no lugar dos apóstolos
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podemos compreender a dificuldade que eles tinham para entender

A partir de versículos isolados do Novo Testamento podemos

esse discurso de Jesus.

adquirir a impressão de que orar é uma questão de entrar no quarto e

Quando os apóstolos começam a questionar o que significaria

apresentar uma lista de compras para Deus fazer. Se essa for nossa

“Mais um pouco e não me verão” e “um pouco mais” Jesus introduz

idéia de oração, realmente é porque não entendemos a essência da

uma bonita ilustração sobre uma mulher dando à luz a uma criança

oração de Jesus nem do que significa orar em nome de Jesus. Orar

(21-22). Essa metáfora refere-se ao curto período em que eles não O

de acordo com a essência de quem Jesus era e é. Ele também orou

veriam, período em que Jesus seria tirado deles, crucificado e

assim: “... não seja como eu quero, mas sim como tu queres” (Mateus

sepultado, até Sua ressurreição.

26:39). Viver e orar como Jesus, é viver e orar de acordo com a

Durante os quarenta dias que Jesus esteve na terra depois da

vontade de Deus.

Sua ressurreição, quando Se mostrou vivo para seus discípulos

Orar em nome de Jesus não significa usar uma fórmula

provando Sua ressurreição com muitas evidências infalíveis, eles

mágica que abre o coração de Deus para alguma coisa que Lhe

tiveram a alegria como a da mulher depois que traz seu filho ao

pedimos em oração. Com essa instrução Jesus está dizendo que

mundo. Essa alegria que a mãe tem depois que da à luz o seu filho,

precisamos fazer nossas petições de acordo com os Seus propósitos.

que a faz esquecer todo o sofrimento e dor porque passou, assim eles

Este é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo ensinou (Romanos

também tiveram tamanha alegria que apagou toda tristeza que

8:28): “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem

sofreram com a morte de Jesus na cruz. Essa alegria jamais seria

daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu

tirada deles. Jesus acrescenta a essa bonita metáfora, a observação

propósito”.

de que eles não teriam mais perguntas que fazer ao Pai.

Quando estamos obedecendo à Grande Comissão e

Na oração do Pai Nosso “Pai nosso que estás nos céus...” (cf.

construindo a igreja de Jesus mundo, então podemos pedir qualquer

Mateus 6:9-13), Jesus ensina que devemos nos dirigir a Deus em

coisa de acordo com a vontade de Deus que nos será dada; nossa

oração, apresentando nossas petições em Seu nome. Esta passagem é

alegria será completa quando as pessoas crerem no Evangelho, e nós

muito importante porque apresenta um modelo de oração pessoal e

estaremos em um relacionamento com o Cristo Ressurreto, enquanto

oração em grupo. Quando fazemos a oração que Jesus ensinou aos

Sua igreja é edificada neste mundo. É isso o que todos nós realmente

apóstolos nos dirigimos ao Pai e não a Jesus; falamos com o Pai em

queremos, se somos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo.

nome de Jesus.
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Ao concluir Seu ensino Jesus diz: “Embora eu tenha falado

nesta passagem. Não temos nenhum detalhe sobre o tom de voz ou a

por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de

expressão facial de Jesus ao responder a Pedro que estava se gabando

linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai.

diante de todos que jamais O negaria. Mais uma vez, depois de três

Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai

anos de treinamento e de um relacionamento íntimo com Ele, eles

em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me

finalmente creram!

amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no

compaixão, e talvez até com uma piscadinha de olho e um sorriso de

mundo; agora deixo o mundo e volto para o Pai” (25-28).

canto de boca que Jesus falou no versículo 31: “Agora vocês

Os discípulos de Jesus então disseram: “Agora estás falando

Tenho certeza que foi com grande amor e

crêem?”.

claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes

Jesus então faz uma importante previsão do que iria acontecer

todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso

em breve: “Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão

cremos que vieste de Deus” (29 e 30), ao que Jesus respondeu:

espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho.

‘Agora vocês crêem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando

Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo” (32). Através

vocês serão espalhados cada um para a sua casa.

dos outros Evangelhos sabemos que Judas ia chegar com as

Vocês me

autoridades religiosas e com soldados e Jesus seria preso.

deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está
comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham

Não devemos ser tão duros com Pedro por causa da sua

paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu

tríplice negação, porque quando Jesus foi preso “todos os discípulos

venci o mundo’” (31 -33). É assim que Jesus encerra o Sermão da

o abandonaram e fugiram” (Mateus 26:56; Marcos 14:50). Quando

Última Ceia.

Jesus foi preso, o número de membros da igreja passou a ser zero!
Jesus disse a Seus apóstolos que até aquele momento

A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo. Na sua

tinha falado por meio de parábolas e figuras de linguagem, com

última carta, a Segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu: “Na minha

metáforas muito profundas, mas agora Ele promete que chegou o

primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar; todos me

tempo em que falará claramente (cf. 25). Tenho certeza que naquele

abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado” (II Timóteo 4:16). A

exato momento Jesus estava ensinando verdades muito profundas

seguir ele também escreve que não ficou sozinho: “Mas o Senhor

que eles não compreendiam. Mas eles disseram a Jesus: “Agora

permaneceu ao meu lado e me deu forças” (17).

estás falando claramente, e não por figuras” (29). Existe certa ironia
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“Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu

morte do acusado.

Pai está comigo” (João 16:32).

experiência aterrorizadora.

Ser convocado diante do Sinédrio era uma

Acho muito importante a pergunta de Jesus: “Agora vocês

De acordo com a Bíblia, Pedro e João eram ignorantes e

crêem?” feita àqueles homens, depois de ter vivido três anos com

iletrados. Quer dizer que não sabiam ler nem escrever, mas eram

eles. Quando foi que os apóstolos creram? No primeiro capítulo

destemidos!

deste Evangelho lemos que eles se comprometeram a seguí-lO; e no

eloqüentes e demonstraram ter grande sabedoria ao falar. A Bíblia

segundo capítulo, quando Jesus transformou a água em vinho, lemos

afirma que para o Sinédrio estava bem claro que aqueles homens

que “os seus discípulos creram nEle”.

tinham estado com Jesus.

Depois de viver certo tempo com Ele e de ter visto Jesus

Eles se apresentaram calmos, seguros, articulados,

Essa era a única explicação para o

testemunho extraordinário daqueles dois homens, que por ocasião da

operar muitos milagres, quando eles ficaram aterrorizados com os

prisão de Jesus foram tão covardes (cf. Atos 4).

ventos e as ondas daquela terrível tempestade, perguntaram em

Qual foi a causa de uma mudança tão drástica naqueles

desespero a Jesus: “Mestre, não te importas que morramos?”. E

homens, antes assustados, covardes e tímidos, agora, algumas

Jesus respondeu: “Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não

semanas depois, testemunhas corajosas? A única explicação é o Dia

têm fé?” (Marcos 4: 38 e 40).

de Pentecoste, quando foi cumprida a promessa da vinda do Espírito,

Também acho impressionante como o mesmo Pedro que nos

o Consolador.

O comportamento sobrenatural desses apóstolos

Evangelhos negou a Jesus três vezes, algumas semanas mais tarde

também responde a pergunta “O que é fé?”, uma das perguntas que

(está registrado no Livro de Atos) é o mais destemido e corajoso líder

serviram de base para o estudo do Evangelho de João.

dos seguidores de Jesus.
Pedro e João foram chamados diante do Sinédrio, grupo dos

Breve Resumo do Capítulo 16

líderes religiosos judeus. O Sinédrio se reunia em um círculo ao

Nesta parte final do Sermão da Última Ceia Jesus prepara os

redor da pessoa convocada para se apresentar diante deles. Quer

apóstolos para a perseguição que eles enfrentariam.

dizer, que a pessoa ficava rodeada de fariseus, rabinos e escribas

A apresentação que Jesus fez e as respostas dos apóstolos encerram-

nada amistosos, inquirindo o acusado. Se fosse dada alguma resposta

se com o último versículo deste capítulo: “Eu lhes disse essas coisas

considerada errada, o Sinédrio ordenava o espancamento e até a

para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão
aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo!”.
36

Apostila no 27: O Evangelho de João - Versículo por Versículo (Capítulos 14 - 16)

Podemos resumir as palavras de Jesus, na passagem que vai

Como Entender o Que Jesus Está Lhe Dizendo

do capítulo 15, versículo 18 até o final do capítulo 16 com estes três

Este é um resumo das frases de Jesus que relacionam dois

tópicos:

temas: a perseguição que está chegando e a chegada do Espírito
Santo que os capacitará para suportar a perseguição: “Eu lhes tenho
dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar (16:1). Estou

Como Ver o Mundo
“Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou.

lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de

(...) Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram

que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava

à minha palavra, também obedecerão à de vocês (15: 18, 20).

com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou... (16:4, 5).

“Vocês serão expulsos das sinagogas; de fato, virá o tempo quando

Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza

quem os matar pensará que está prestando culto a Deus” (16:2).

(16:6). Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem
suportar agora (16:12).

Embora eu tenha falado por meio de

figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem

Como Ver o Ministério do Espírito Santo
É importante observar que foi quando falou da perseguição

(16:25). Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham

que os apóstolos enfrentariam, que Jesus apresentou uma descrição

paz (16:33)”.

profunda do ministério do Espírito Santo na vida deles e através da
vida deles (cf. 16:5-11). “Se eu não for, o Conselheiro não virá para
vocês; mas se eu for, eu o enviarei” (16:7).
A descrição que Jesus fez do ministério do Espírito Santo
pode ser sintetizada nestes versículos: “Quando ele vier, convencerá
o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os
homens não crêem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e
vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo
já está condenado” (16:8-11).
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Conclusão
Nesta breve apostila tentei cobrir as últimas palavras de Jesus
aos Seus discípulos, as quais contêm os Seus ensinos mais profundos.
Resta apenas uma apostila para encerrarmos o estudo do maravilhoso
Evangelho de João. Estamos aguardando sua carta solicitando a
apostila que trará a conclusão deste estudo.
Minha oração é que através do estudo do Evangelho de João
você tenha conhecido Jesus como seu Salvador e que você esteja
vivendo a obra miraculosa do Espírito Santo na sua vida, como
aconteceu com os discípulos dois mil anos atrás. Também oro para
que estas apostilas o ajudem a entrar na Palavra de Deus e que a
Palavra de Deus entre em você. Essa é a minha oração constante,
porque sei que Deus faz coisas maravilhosas e miraculosas quando
permanecemos

na

Sua

Palavra

e

Sua

Palavra

permanece

continuamente no Seu povo.
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