Apostila no 26: O Evangelho de João - Versículo por Versículo (Capítulos 11-13)

Capítulo 1
“Os Problemas Insolúveis da Vida”
(João 11:1-16)
ENCONTRO COM A PALAVRA
Esta é a quarta apostila de uma série de seis, com observações
e comentários para aqueles que têm acompanhado a transmissão dos
130 programas de estudo do Evangelho de João, versículo por
versículo. Se você não tem as três primeiras apostilas, escreva-nos.
Queremos que você tenha as apostilas anteriores, pois dessa forma
terá base para entender esta apostila e a profundidade do Evangelho
o

de João.

Apostila n 26

Continuaremos este estudo de onde paramos na última
apostila, isto é, no capítulo 11 de João, um dos capítulos mais
empolgantes desse Evangelho e talvez de toda a Bíblia.

Nele

encontraremos respostas maravilhosas para as três perguntas base do
nosso estudo: “Quem é Jesus?”, “O que é fé?” e “O que é vida?”. O
O Evangelho de João

contexto do capítulo 11 tem início no versículo 40 do capítulo 10,

Versículo por Versículo

onde lemos: “Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para

(Capítulos 11-13)

o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali
ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: ‘Embora João
nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a
respeito deste homem era verdade’. E ali muitos creram em Jesus.
Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado
de Maria e de sua irmã Marta.

E aconteceu que Lázaro ficou

doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre
1
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o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de

De acordo com os últimos versículos do capítulo 10 Jesus

Lázaro mandaram dizer a Jesus: ‘Senhor, aquele a quem amas está

estava no meio de uma ministração muito frutífera, numa região

doente’. Ao ouvir isso, Jesus disse: ‘Essa doença não acabará em

desértica, quando recebeu a mensagem de que Lázaro estava

morte; é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja

gravemente enfermo. Nesse momento do Seu ministério Jesus estava

glorificado por meio dela’.

enfrentando a oposição e a rejeição dos líderes religiosos de

Jesus amava Marta, a irmã dela e

Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente,

Jerusalém.

Entretanto lemos que quando Ele foi para o deserto

ficou mais dois dias onde estava” (João 10:40-42 e 11: 1-6).

seguido por uma multidão maior do que a que seguiu João Batista e

Este capítulo maravilhoso se inicia contando a história de um

entre eles se dizia: “Embora João nunca tenha realizado um sinal

homem chamado Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Eles

miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era

viviam em Betânia, subúrbio distante três quilômetros de Jerusalém.

verdade” (10:41). É nesse momento que nossa história se inicia.

Quando Jesus estava em Jerusalém costumava ficar com esta família.

A história se inicia na própria Betânia, onde Lázaro se

Aquele diálogo hostil que Ele manteve com os líderes religiosos de

encontrava doente. No original a palavra traduzida para “doente”,

Jerusalém deve ter sido muito exaustivo.

usada no recado enviado pelas irmãs de Lázaro a Jesus tem o

Aparentemente nessas

ocasiões Jesus costumava Se retirar para Betânia e se hospedar com

significado de “doente de morte”.

essas três pessoas a quem Ele amava muito.

O Evangelho de Lucas registra um episódio envolvendo

No final do capítulo 10 Jesus se encontra numa área árida,

Marta, Maria e Jesus.

O texto original de Lucas usa a palavra

além do Rio Jordão onde João Batista pregava e batizava. Hoje

“moça” para se referir a essas duas mulheres as quais Jesus estava

podemos visitar a Terra Santa e fazer um passeio de quatro horas de

indo visitar em Betânia, talvez pela primeira vez (cf. Lucas 10:38-

carro ou ônibus em direção ao sul, a partir de Jerusalém.

41).

Em

determinado momento, no meio de uma vasta região desértica, em

Para Marta Jesus estava indo visitar sua casa e o mais

direção à Jordânia, o guia mostra o local onde João Batista exerceu o

importante era que tudo estivesse o mais perfeito possível. Maria era

seu maravilhoso ministério. Dizem que muitos viajavam quatro dias

diferente de Marta, e sua preocupação em relação à visita do seu

pelo deserto para ouvir a pregação desse homem, a quem Jesus se

Mestre era outra. Para ela a Palavra Eterna de Deus tinha Se tornado

referiu como o maior de todos os profetas (cf. Mateus 11:11 e Lucas

carne e estava a caminho da sua casa. O que mais lhe importava era

7:28).

estar sentada aos pés de Jesus ouvindo Sua Palavra e tudo o que Ele
2

Apostila no 26: O Evangelho de João - Versículo por Versículo (Capítulos 11-13)

tinha a dizer sobre Deus. Maria estava na sala participando de um

Esta foi a mensagem urgente que elas mandaram para Jesus

estudo bíblico e Marta ocupava-se dos preparativos da cozinha. Esta

no deserto: “Senhor, aquele a quem amas está doente” (v.3). Elas

interrompeu o estudo bíblico e queixou-se severamente com Jesus.

não pediram nem exigiram nada; simplesmente Lhe informaram o

Não é preciso muita imaginação para concluir o que Marta estava

que estava acontecendo. Elas queriam que Ele o soubesse e tinham

pensando. O seu tom de voz deveria ser de impaciência ao queixar-

certeza que se Ele tivesse conhecimento do problema que era

se em alto e bom som que Maria não a estava ajudando e que a tinha

insolúvel, este poderia ser solucionado.

deixado sozinha na cozinha tomando conta de tudo. É evidente que

O tipo de fé e confiança que elas tinham em Jesus responde a

ela queria que Jesus interviesse a seu favor nesse impasse.

uma das nossas perguntas, “o que é fé?”. O recado delas ensina

Jesus amava Marta mas não tomou o seu partido. O texto

como devemos apresentar nossos problemas a Jesus.

Devemos

deixa claro que Jesus amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro.

seguir esse exemplo e fazer o Senhor conhecedor dos nossos

Tenho plena convicção de que foi com todo amor que Jesus olhou

problemas.

para Marta e lhe disse: “Marta! Marta! Você está preocupada e

Minha irmã mais velha levou-me a Cristo quando eu tinha 18

inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma é necessária.

anos e durante muito tempo ela e seu marido, que é pastor, me

Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada” (Lucas

ajudaram no meu caminhar de fé. Diante de um problema ela sempre

10:41).

dizia: “Ah, o Senhor sabe”. Ela falou isso quando minha esposa
Jesus não hesitou tomar o partido de Maria, mas a exortação

ficou gravemente enferma.

dirigida a Marta foi feita de uma maneira muito amorosa.

Lembro-me de ter-lhe dito: “E daí?

Você acha que isso me consola?”. E ela respondeu: “Bem, você sabe

São essas duas mulheres que encontramos novamente no

que Ele é a essência do amor, é Onipotente e Todo Poderoso. Tudo o

capítulo 11 de João e quando as encontramos, elas estão passando

que você precisa saber mais é que Ele conhece o seu problema

por dois problemas insolúveis da vida: doença e morte. Mesmo com

insolúvel”.

todos os avanços da ciência e da medicina, as doenças e a morte

Parece que foi nesse espírito que as duas irmãs mandaram o

ainda são dois problemas insolúveis. Esses dois problemas entraram

recado para Jesus. Devemos seguir o exemplo delas e apresentar

na vida dessas irmãs quando elas descobriram que Lázaro estava com

nossos problemas a Ele. A resposta de Jesus foi extraordinária e

uma doença que o levaria à morte.

representa um desafio para nós, porque é outra resposta para a
pergunta “o que é fé?”.
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Jesus disse: “Essa doença não acabará em morte” (v.4). Esta

pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se

resposta é muito interessante. Ela implica em que se concorde que o

manifestasse na vida dele” (9:3). Não há dúvida de que Jesus estava

propósito de algumas doenças seja a morte. Você já pensou nisso?

ensinando essa mesma verdade no capítulo 11.

A Bíblia ensina claramente que a eternidade é mais valiosa do

Se formos egocêntricos e estivermos sempre pensando no

que esta vida terrena; o eterno vale mais do que o temporal; não

proveito que podemos tirar de cada situação, jamais teremos em

importa quantos anos Deus nos dê aqui na terra, a eternidade é

perspectiva a providência e a glória de Deus. Mas se Deus e Cristo

melhor.

estiverem no centro de nossas vidas quando nos sobrevierem

Muitos de nós sabemos que a Bíblia afirma em várias

problemas devastadores, aí então saberemos perguntar: “Senhor,

passagens e de várias maneiras que bênçãos espirituais estão à nossa

como esta situação devastadora sobre a qual não tenho nenhum

espera na eternidade, mas não paramos para refletir sobre a forma

controle pode glorificar o Senhor e o Seu Filho que vive em mim?

como o Senhor vai nos fazer passar desse estado temporal para o

Será que de alguma forma Jesus pode ser exaltado nisso? Será que

eterno. Na maioria das vezes Ele usa problemas insolúveis como

através desta situação vou conseguir transmitir a Palavra de vida para

doença e morte para nos levar dessa dimensão para a dimensão

aqueles que estão vendo a minha dificuldade?”. Fazendo esse tipo de

eterna.

pergunta você sempre encontrará propósito e significado para crises
Foi isso o que Jesus quis dizer quando respondeu ao recado

de doença e sofrimento, inclusive para um diagnóstico médico que

das irmãs de Lázaro: “Essa doença não acabará em morte; é para a

signifique a morte.
Os versículos 5 e 6 do capítulo 11 sempre me causaram

glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio
dela”.

estranheza: “Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto,
Isso mostra que o propósito daquela doença em particular ia

quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias

além do meio usado para levar para a eternidade aquele homem a

onde estava”.

quem Jesus amava. O seu propósito era a glória de Deus e através da

Sou pastor desde 1956 e certa vez achei necessário usar este

morte e ressurreição do irmão de Marta e Maria, o Filho seria

exemplo para explicar que nem mesmo Jesus era onipresente. Ele

glorificado.

não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso, enquanto

Você deve se lembrar de que Jesus falou a mesma coisa no

eu ministrava para um membro do meu rebanho não poderia estar

capítulo 9 quando curou o cego de nascença: “Nem ele nem seus pais

ministrando para outro ao mesmo tempo.
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Quantos de nós, pastores, seríamos mantidos numa igreja, se

Encontramos a resposta para essa pergunta na continuação do

acontecesse de receber um aviso como esse, de que um membro

relato bíblico: “Depois disse aos seus discípulos: ‘Vamos voltar para

estava doente e prestes a morrer, e disséssemos; “por amar muito

a Judéia’. Estes disseram: ‘Mestre, há pouco os judeus tentaram

essa pessoa não vou atendê-la antes que ela morra”?

apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá?’ Jesus respondeu:

Entretanto havia um propósito naquela demora de Jesus. Essa

‘O dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a

história tocante parece uma síntese resumida da história do Livro de

luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há

Jó. É incontestável que Jesus permitiu àquelas duas irmãs e ao irmão

luz’. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: ‘Nosso amigo

delas passarem por aquele problema de doença e morte porque os

Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo’. Seus discípulos

amava com amor ágape.

Ele sabia que aquela experiência

responderam: ‘Senhor, se ele dorme, vai melhorar’. Jesus tinha

glorificaria a Deus Pai e como Filho de Deus, Ele também seria

falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava

glorificado. Entretanto, não devemos deixar passar desapercebida a

falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: ‘Lázaro

observação de João: “Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro”

morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá,

(v.5).

para que vocês creiam. Mas, vamos até ele’. Então Tomé, chamado
É interessante observar que no recado das irmãs de Lázaro

Dídimo, disse aos outros discípulos: ‘Vamos também para
morrermos com ele’”.

para Jesus, “Senhor, aquele a quem amas está doente”, a palavra
grega usada para expressar esse amor foi “phileo”, que significa o

Jesus explica àqueles homens que agora Ele estava para

amor de amigo ou o amor “filantrópico”. Mas quando a Bíblia

voltar para Judéia, ou seja, para Jerusalém e é evidente que para

afirma que “Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro”, a palavra

Betânia. Mas Eles O lembraram que havia pouco tempo, conforme

grega usada foi o amor “ágape”, o que significa que Jesus amava

lemos nos capítulos 8 e 10, que os judeus tinham tentado apedrejá-

aqueles três irmãos de uma maneira como eles jamais tinham sido

lO. Por isso Lhe perguntaram: “…assim mesmo vais voltar para

amados antes e certamente foi esse amor que levou Jesus a Se

lá?”. A resposta de Jesus foi: “O dia não tem doze horas? Quem

demorar tanto.

Mas, certamente Ele tinha outros objetivos ao

anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda

permitir que aquelas três pessoas passassem pela experiência de

de noite, tropeça, pois nele não há luz” (9-10). Com isso Jesus

doença e morte.

estava dizendo: “Eu sei o que estou fazendo. Estou andando na luz;
não estou tropeçando na escuridão”.
5
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Jesus disse claramente aos discípulos que Lázaro estava

são oito horas por dia, cinco dias por semana?

morto e que Ele estava feliz por não estar lá, assim eles poderiam

Existe algum

sindicato que determine isso?

crer. Será que Jesus estava querendo dizer que eles ainda não criam

Quando os irmãos de Jesus quiseram organizar Sua agenda,

nEle? A primeira vez que Seus discípulos creram foi quando Jesus

Ele não Se deixou influenciar com o que eles disseram, porque

operou Seu primeiro milagre num casamento na Galiléia. Aqueles

sempre fazia o que agradava o Pai (João 8:29). Devemos ter em

homens já tinham sido testemunhas de todos os milagres operados

mente que neste episódio de Lázaro, mesmo quando questionado por

por Jesus e registrados por João nos dez primeiros capítulos do seu

seus discípulos, Jesus sabia porque deveria voltar para a Judéia

Evangelho.

naquele momento.

Lembre-se que por todo o Evangelho de João encontramos
respostas para a pergunta “o que é fé?”. E aqui encontramos mais

Resumo

uma resposta para esta pergunta: “...estou contente por não ter estado

Agora o autor deste Evangelho já estabeleceu o cenário para

lá, para que vocês creiam”. Em várias passagens Jesus questionou a

essa história maravilhosa.

fé dos Seus discípulos (cf. Mateus 8:26; 14:31; Marcos 4:40; Lucas

Antes de falarmos da resposta de Marta e Maria, do fato de

8:25). Está evidente que o objetivo de Jesus nessa história é a fé de

Jesus não estar lá para impedir a morte do irmão delas, e do grande

Marta, Maria, Lázaro, daqueles que amavam essa família e dos Seus

milagre que se seguiu, quero tirar algumas aplicações do início desta

discípulos!

história.

Apesar de não ser esta a interpretação principal dessa história,

“Quem é Jesus” no início do capítulo 11? Jesus é o Senhor

pode-se fazer uma aplicação secundária muito interessante a partir

amoroso que permite às pessoas que Ele ama profundamente

desta pergunta que Jesus fez: “O dia não tem doze horas?”.

passarem por problemas insolúveis, a fim de que o Deus Pai e o Filho

Geralmente ignoramos que antes de Deus mandar Seu povo

sejam glorificados e que aqueles a quem Ele ama creiam nEles.

descansar no sétimo dia, Ele ordenou que trabalhassem seis dias.

Reflita sobre algumas experiências semelhantes às de Marta e

Nesta passagem Jesus está dizendo que o dia tem 12 horas. Será que

Maria, pelas quais você passou nos últimos anos, ou que está

Ele está dizendo que devemos trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por

passando agora ou ainda, que possa vir a passar no futuro. Você

semana? Quantas horas por semana um discípulo dedicado de Jesus

acredita que Jesus nos ama o suficiente para permitir que passemos

deve trabalha na Sua Videira? Será que o apóstolo Paulo diria que

por experiências, algumas insolúveis, a fim de glorificar o Pai e Ele
6
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mesmo, e para que a nossa fé cresça nEle e no Seu amor? Esse é

Capítulo 2

Jesus na primeira parte deste capítulo.

Resposta e Relacionamento

“O que é fé” nos primeiros versículos deste capítulo? Essa

(João 11:17-32)

pergunta é respondida por Marta e Maria quando enviaram a
mensagem para Jesus, crendo que se Ele soubesse que aquele a quem

Continuando a leitura deste capítulo, devemos destacar dois

Ele amava estava doente e prestes a morrer, o amor dEle resolveria

aspectos importantes: a chegada de Jesus a Betânia que é a resposta

esse problema insolúvel. Fé é simplesmente colocar seus problemas

de Marta e Maria para o seu problema insolúvel, a doença e a morte

diante de Jesus, tendo a convicção de que a única coisa de que você

do irmão; e a resposta de Jesus, que se refere ao Seu relacionamento

precisa é saber que Ele conhece tudo sobre os seus problemas. Fé é a

com elas no meio dessa crise, principalmente porque Ele não chegou

convicção de que Ele é todo amor, Ele é onipotente e Ele fará

a tempo de salvar Lázaro da morte. Nosso relacionamento com o

qualquer coisa para que sua fé cresça.

Senhor é sempre o fator crítico na resposta que damos aos problemas
que nos sobrevêm.

Finalmente “o que é vida” com base nas afirmações do início
Vida é qualquer problema que nos faça crescer

Tenho certeza que a resposta de Maria foi a resposta que

espiritualmente. Vida é qualquer coisa que nos leva para mais perto

Jesus esperava. Ela me faz lembrar que nossa resposta imediata aos

do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.

problemas deve confirmar o nosso relacionamento com Cristo e a

deste capítulo?

Como somos chamados para andar e viver pela fé, vida é

nossa fé no amor dEle por nós. A resposta de Marta é semelhante à

qualquer coisa que aumente nossa fé nEle. Vida é qualquer coisa que

da maioria das nossas respostas quando somos surpreendidos por

nos faça mais completos nEle, qualquer coisa que Ele permita e que

alguma tragédia.
A partir do versículo 17 lemos: “Ao chegar (em Betânia),

no final contribua para nossa vida eterna.

Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias.
Betânia distava cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos
judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela
perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando,
foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus:
‘Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido. Mas sei
7
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que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires’. Disse-lhe

“Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido”.

Jesus: ‘O seu irmão vai ressuscitar’. Marta respondeu: ‘Eu sei que

interessante observar que mais tarde Maria fala a mesma coisa.

É

Não sabemos nada sobre a expressão facial nem sobre o tom

ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia’. Disse-lhe Jesus:
‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que

de voz de Marta ao dizer essas palavras.

O apóstolo João não

morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.

informa nada sobre isso.

Você crê nisso?’ Ela lhe respondeu: ‘Sim, Senhor, eu tenho crido

comunicação, quando falamos comunicamos apenas 7% com nossas

que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo’. E

palavras; o tom de voz é responsável por 45%, e 49% é transmitido

depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-

através da nossa expressão corporal: expressão facial, gestos e outras

lhe: ‘O Mestre está aqui e está chamando você’. Ao ouvir isso,

maneiras que demonstram o significado das nossas palavras.

De acordo com os especialistas de

Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não

Tudo o que temos registrado sobre a conversa de Jesus com

tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o

essas duas irmãs são as palavras. Embora não saibamos nada sobre o

encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os

tom de voz nem sobre a expressão corporal de Marta, podemos ter

judeus, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo

uma idéia da forma como ela falou: “Senhor, se estivesses aqui meu

que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. Chegando ao lugar onde

irmão não teria morrido”.

Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse:

Com amor Jesus dá continuidade ao diálogo: “O seu irmão

‘Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido’” (11:17-

vai ressuscitar”. Jesus não estava Se referindo à ressurreição dos

32).

mortos em Cristo que dará início à eternidade. Jesus estava falando
claramente sobre o que estava para acontecer em seguida.

A primeira pessoa com quem Jesus conversou ao chegar em

Não

Betânia foi Marta. Por sua própria iniciativa ela foi até Ele. O ponto

devemos ser excessivamente duros com Marta, porque afinal ela não

a ser destacado nessa conversa é a resposta que ela deu aos seus

sabia que Jesus estava falando sobre o que estava para acontecer. No

problemas insolúveis: doença e morte de Lázaro. Qual foi a resposta

lugar dela você estaria acreditando que um milagre ia acontecer? Em

dela? Bem, Marta é Marta né!. Eu amo Marta, Jesus amava Marta,

outras palavras essa foi a resposta de Marta: “Senhor, conheço as

mas vamos ver qual foi a reação dela. Assim que soube que Jesus

Escrituras e sei que haverá a ressurreição do último dia”.
A seguir Jesus pronunciou uma das frases mais fortes do

estava chegando, Marta foi encontrar-se com Ele e Maria ficou em
casa.

Evangelho de João; mais uma vez Ele faz a afirmação “Eu Sou”.

Quando Marta ficou frente a frente com Jesus disse-lhe:
8
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“Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que

Ressurreto num momento de crise, sem essa honestidade de Marta!

morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.

Jesus Se sentia perturbado com aqueles que Ele intitulou de

Você crê nisso?”.

“hipócritas” ou aqueles que usavam máscaras.

Mas o Senhor

conhecia a franqueza de Marta e sabia que ela não estava sendo

Como gosto da honestidade de Marta! Ela não disse: “Eu

hipócrita.

creio”. Acho que ela não entendeu o que Jesus tinha acabado de
dizer. Ela apenas declara no que realmente acredita e que coincide

A declaração “Eu Sou” que ouvimos de Jesus nesta conversa

com o tema básico do Evangelho de João: “Sim, Senhor, eu tenho

com Marta é a essência do capítulo 11 do Evangelho de João. O

crido que tu és o Cristo (ou o Messias), o Filho de Deus que devia

problema da vida que pareça mais insolúvel tem uma solução e essa

vir ao mundo”.

solução é chamada de “ressurreição”. A definição de ressurreição é

Marta sabia em que acreditava e acreditava no que sabia.

“vitória sobre a morte”. Jesus está dizendo: “Eu sou a solução para

Uma das orações mais sinceras da Bíblia, feita em lágrimas foi:

os problemas insolúveis, Marta. Eu não sou apenas a vitória sobre o

“Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade!” Marcos 9:24:.

problema da morte, Eu sou a solução para o problema da vida”.

Jesus atendeu a este pedido porque foi uma oração sincera. Todos

Mais tarde Jesus faz essa mesma declaração quando diz: “Eu sou a

nós passamos por aquele ponto em que a fé termina e a incredulidade

Ressurreição e a Vida” (14:6).

começa. O pai que fez esta oração a Jesus estava dizendo: “Aumenta

Um dos primeiros versículos deste Evangelho é: “Nele estava

o nível da minha fé e diminui o nível da minha incredulidade”. Pode

a vida, e esta era a luz dos homens”.

ter sido neste espírito que Jesus perguntou a Marta: “Você crê

estudamos, fazemos a pergunta “o que é vida?”.

nisso?”.

porque, capítulo após capítulo João fala do que é a vida. Ele fala

Para cada capítulo que
E o fazemos

Estou convencido de que Jesus amava a honestidade de

neste livro sobre a vida que é Jesus, mas vida também é algo que

Marta. Ela foi absolutamente sincera quando, em outras palavras,

Jesus faz em nós, por nós e através de nós. A vida está sempre

respondeu a Jesus: “O que o Senhor está me dizendo está acima do

relacionada com Jesus, quando o autor deste Evangelho fala de vida

nível da minha fé e eu não posso dizer que acredito”.

eterna.

Quando estamos conversando com Deus sabemos exatamente

Na conversa com Marta Jesus afirma: “Aquele que crê em

onde termina o nível da nossa fé e onde começa o nível da dúvida.

mim, ainda que morra, viverá”.

Que tolice da nossa parte nos aproximarmos do nosso Senhor Vivo e

ressurreição do discípulo autêntico. O apóstolo Paulo se aprofunda
9
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mais no ensino desta questão. Ele afirma que quando os crentes em

Essas duas palavras e a metáfora usada por Jesus ajudam-nos

Jesus morrem, são plantados como uma semente que um dia será

a entender a segunda parte da aliança que Jesus apresentou a Marta:

ressuscitada (cf. 1 Coríntios 15; 2 Coríntios 5).

“quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente”. Parece que

Jesus vai além, nesse ensino tão poderoso quando afirma que

Marta não entendeu o desafio desta pergunta de Jesus: “Você crê

Ele é a Ressurreição e a Vida. É importante observar que Ele repete

nisso?”. E você? entendeu esta pergunta? Talvez se eles tivessem

esta promessa: “... quem vive e crê em mim, não morrerá

tido um tempo para um estudo bíblico Marta tivesse entendido. Sei

eternamente”. Na verdade Jesus está apresentando uma aliança de

que se ela tivesse tido tempo e se esforçado para ouvir e compreender

ressurreição entre Ele e todo aquele que crê nEle. Como em toda

o que Jesus estava dizendo teria crido no seu Senhor.

aliança, Jesus promete cumprir a parte dEle e nós devemos cumprir a

Essa é outra resposta para a pergunta “o que é fé?”. Quando

nossa. Aquele que entra nessa aliança de ressurreição com Jesus

estudamos o capítulo 6 aprendemos com o exemplo de Pedro, que há

deve cumprir duas exigências. A primeira é: crer em Cristo. Esta é

momentos em que fé é seguir a Jesus, mesmo que não O

uma exigência óbvia. A segunda é: viver em Cristo.

compreendamos totalmente (cf. 6:67,68).

Você sabia que é possível viver em Cristo? Os autores do

O exemplo negativo de Marta nos ensina o que não é fé e

Novo Testamento usam a expressão “em Cristo” cerca de 200 vezes,

mostra que às vezes é necessário algum tempo e esforço para que

referindo-se aos discípulos autênticos de Jesus Cristo.

compreendamos o que o Senhor nos está dizendo, quando de repente

Jesus mostrou o significado desta expressão com uma
metáfora, quando falou aos discípulos no jardim.

situações trágicas sobrevêm sobre nossas vidas. O desafio para nós é

Ele estava

saber se cremos e se estamos vivendo em Cristo.

ensinando como ser frutífero, usando a ilustração da videira e seus

Depois dessa resposta sincera de Marta, ela “foi para casa e,

ramos carregados de frutos. Jesus os desafiou a viverem ligados a

chamando à parte Maria, disse-lhe: ‘O Mestre está aqui e está

Ele, como os ramos são ligados à videira e por isso dão frutos (cf.

chamando você’. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao

João 15:1-16).

encontro dele” (11:28-29).

A expressão “em Cristo” é uma das maneiras preferidas de

Observe o seguinte ao estudar sobre essas duas irmãs, como

Paulo descrever o relacionamento de um crente com o Cristo Vivo e

elas lidaram com a doença e a morte do irmão: Maria não vai ao

Ressurreto. Paulo usa esta expressão 97 vezes em suas cartas.

encontro de Jesus enquanto Ele não a chama. Marta é aquele tipo de
pessoa que “faz a hora e não espera acontecer” e decide ir ao
10
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encontro de Jesus. Encontra-O na estrada antes que Ele entre em

O Resgate

Betânia. Essa é Marta! Maria não era como Marta e esperou até que

Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Essas

o Senhor a chamasse; mas assim que isso aconteceu, ela respondeu

duas irmãs estão passando pelo problema mais difícil e insolúvel da

imediatamente.

vida.

O que o Senhor quer delas é a resposta certa diante do

Lemos no versículo 32 que “Chegando ao lugar onde Jesus

problema e a resposta certa começa com o relacionamento delas com

estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: ‘Senhor, se

o Senhor. Jesus obtém essa resposta de Maria. Depois que foi

estivesses aqui meu irmão não teria morrido’”.

estabelecido esse relacionamento Ele resgata estas duas irmãs e o

Marta disse

irmão delas do problema de doença e morte.

exatamente a mesma coisa! Não sabemos nada sobre a expressão
facial nem sobre o tom de voz de nenhuma delas. Mas temos um

Quando enfrentamos esse tipo de problema pode ser que o

detalhe a mais sobre a expressão corporal de Maria: “Maria

resgate não venha nesta vida. Como morrer é tão natural como

prostrou-se aos seus pés e disse: “Senhor, se estivesses aqui meu

nascer, o resgate pode vir só na volta de Jesus com a ressurreição dos

irmão não teria morrido” (32).

crentes (I Tessalonicenses 4:13-18).

O Novo Testamento cita sete mulheres chamadas Maria.

Além da doença e morte, o Senhor permite outros tipos de

Temos alguns detalhes a mais sobre a vida desta Maria: como já

problemas insolúveis. Ele sabe que se tivermos a mesma resposta

observamos, durante a primeira visita de Jesus a essas duas irmãs

que Maria teve, o Deus Pai e o Deus Filho serão glorificados. Todo

Maria ficou aos Seus pés ouvindo Suas palavras (cf. Lucas 10:38-

esse processo aumentará nossa capacidade de crer, conhecer, amar e

42); no capítulo 12 encontramos Maria mais uma vez aos pés de

servir a Deus e ao nosso Senhor e Salvador.

Jesus adorando-O e neste capítulo ela está aos pés de Jesus
submetendo-se à vontade dEle.

Deus também sabe que a fé transparente e sincera que Marta

Em outras palavras, ela estava

demonstrou ter nos leva a experimentar a glória de Deus.

Ele

dizendo: “Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.

prometeu a Marta que se ela cresse, veria a glória de Deus. Como

Mas eu quero que o Senhor saiba que eu O adoro do mesmo jeito,

veremos, Marta e Maria creram e viram a glória de Deus!

quer eu O entenda ou não. Tenho fé para aceitar o fato de que o

Vamos ler agora a reação de Jesus diante da resposta de

Senhor tem Suas razões para não ter vindo a tempo de salvar a vida

Marta e Maria: “Ao ver chorando Maria e os judeus que a

do meu irmão”.

acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. ‘Onde o
colocaram?’, perguntou ele. ‘Vem e vê, Senhor’, responderam eles.
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Então os judeus disseram: ‘Vejam como ele o

Depois do culto da manhã eu o cumprimentei na saída do

amava!’. Mas alguns deles disseram: ‘Ele, que abriu os olhos do

templo e lhe perguntei: “Dr. Pearl, o senhor tem alguma dica para me

cego, não poderia ter impedido que este homem morresse?’ Jesus,

dar para o culto fúnebre que vou oficializar logo mais?

outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma

oficializei um velório”.

gruta com uma pedra colocada à entrada. ‘Tirem a pedra’, disse

oficializava ressurreições!”. O conselho dele não me serviu muito,

ele. Disse Marta, irmã do morto: ‘Senhor, ele já cheira mal, pois já

mas sem dúvida alguma, o que ele disse era a pura verdade! Jesus só

faz quatro dias’. Disse-lhe Jesus: ‘Não lhe falei que, se você cresse,

oficializou ressurreições e essa é a nossa esperança.

Jesus chorou.

Ele respondeu: “Nem Jesus.

Nunca
Jesus só

veria a glória de Deus?’ Então tiraram a pedra. Jesus olhou para

Nesse capítulo lemos que Jesus estava indo para um velório,

cima e disse: ‘Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que

mas antes de transformar esse velório numa cerimônia de

sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui,

ressurreição, ele mostrou alguns pontos que devem ser observados

para que creia que tu me enviaste’. Depois de dizer isso, Jesus

por nós. Por exemplo, o menor versículo da Bíblia conta que “Jesus

bradou em alta voz: ‘Lázaro, venha para fora!’ O morto saiu, com

chorou”. No original, a palavra usada para “chorar” indica que Jesus

as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num

“chorou de soluçar”. Ele demonstrou que estava triste em relação a

pano.

Lázaro, tanto que as pessoas disseram: “Vejam como ele o amava!”.

Disse-lhes Jesus: ‘Tirem as faixas dele e deixem-no ir’”

(11:33-44).

Com isso Jesus mostrou que se chorarmos no funeral de algum

No início do meu pastorado, certo domingo vi-me muito

querido, não quer dizer que estamos demonstrando que somos fracos

nervoso, porque depois do sermão e do encerramento do culto teria

na fé. Estamos apenas mostrando que amávamos aquela pessoa e

que dirigir um culto fúnebre. Havia entre os membros da minha

que sentiremos sua falta.

igreja um senhor que tinha sido pastor e que já tinha dirigido muitas

Quando um dos filhos de Davi morreu, ele chorou e

cerimônias fúnebres. Ele era um judeu messiânico, um judeu que

lamentou: “Eu irei até ela (a criança), mas ela não voltará para

cria que Jesus Cristo é o Messias, um crente avivado que tinha fugido

mim” (II Samuel 12:23). A convicção de que nos encontraremos

da Tchecoslováquia para escapar de Hitler e do Holocausto. Ele era

com nossos queridos faz com que nosso choro seja diferente do

um homem com ótima formação e eu gostava muito de conversar

choro daqueles que não têm esperança. Entretanto, saber que eles

com ele, uma pessoa que me ajudou muito nos primeiros e difíceis

não retornarão para nós nesta vida também é difícil de encarar.

anos de ministério.
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O ensino de Jesus que diz “Bem-aventurados os que choram”

O que é fé? Fé é responder aos problemas de doença e morte

tem várias aplicações. Uma delas pode ser literal. Não devemos

com um relacionamento com Jesus Cristo. A fé está representada na

jamais suprimir nem esconder nossa dor. É bom poder chorar e Jesus

resposta de Maria. Fé é a convicção inabalável de que, se nosso

mostrou que o choro pode ser uma bênção.

Senhor não aparecer no momento que achamos que Ele deveria nos
resgatar, é porque Ele tem Suas razões para isso. Quando estamos
ligados ao nosso Senhor Vivo e Ressurreto através de um

Aplicação Pessoal e Devocional
O ponto mais importante deste capítulo é a ressurreição de

relacionamento com Ele, nossos pensamentos e atitudes são como os

Lázaro. Jesus não apenas faz uma das Suas declarações “Eu Sou”

de Jesus e compreenderemos que Ele não chegou antes porque está

mais importante, como também demonstra e valida o que Ele declara.

determinado a nos levar a experimentar a vida abundante nesta

Ele ressuscitou Lázaro dos mortos para mostrar que Ele próprio é a

existência e na eternidade.

vitória sobre a morte e a Vida que todos buscamos.

Fé também é a resposta sincera de Marta ao fato inegável de

A aplicação pessoal que tiramos para nossas vidas é que, se

doença e morte de alguém que amamos muito.

Diante daquela

tivermos um relacionamento com Ele e cremos nEle jamais

situação difícil ela estava ferida e magoada porque o Senhor, a quem

morreremos. Nossa morte será apenas uma graduação, nosso funeral,

ela tanto amava não tinha aparecido a tempo de evitar a morte do seu

uma formatura em celebração à vida eterna e a nossa morte

irmão. Ela sabia que Ele podia tê-lo curado e isso fez sua dor quase

significará apenas que o Pastor está entrando em nossas vidas

insuportável.

fazendo-nos repousar na morte, para que Ele nos leve aos pastos

Ela dá o exemplo da fé honesta que declara em que realmente

verdejantes, às águas tranqüilas e ao cálice que transborda para

crê.

sempre na eternidade (cf. Salmo 23).

traduzido: “As orações de um homem honesto explodem em poder!”.

Resumindo o que já vimos nesta história de ressurreição,

O versículo 16 do capítulo 5 de Tiago poderia ser assim

Às vezes fé é concordar com Deus sobre onde nossa fé termina e

podemos responder às três perguntas do nosso estudo.

onde nossa dúvida começa.

Quem é Jesus? Ele é a Ressurreição, a Vitória sobre a morte.

Fé também é viver e crer em Cristo que é a Ressurreição e a

Ele é a Vida. Isso quer dizer que diante da morte, Ele é a Única

Vida. Preste atenção nisto: existem dois passos separados de fé,

Solução para os problemas insolúveis de doença e morte.

descritos nessa passagem bíblica. O primeiro é crer no Cristo Vivo e
Ressurreto e o segundo é viver em Cristo.
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E o que é vida de acordo com esse capítulo extraordinário do

glória de Deus será revelada, quando aquela pessoa querida for

Evangelho de João? Vida é a esperança e a paz que temos quando

levantada dos mortos (I Coríntios 15:42-44; I Tessalonicenses 4:13-

sabemos que se morrermos hoje, nossa morte será apenas uma

18).

graduação para a melhor dimensão da nossa existência. Vida é a

Como eu aprecio a franqueza e a honestidade de Marta!

convicção de que, porque vivemos e cremos em Cristo, mesmo que

Quando eles estavam para remover a pedra, ela disse: “Senhor, ele já

morramos fisicamente, viveremos para sempre com Ele!

cheira mal, pois já faz quatro dias”. Depois de desafiar Marta e os
que estavam presentes com a pergunta “Não lhe falei que, se você
cresse, veria a glória de Deus?”, Jesus faz uma oração muito

Capítulo 3

interessante. Nessa oração Ele explicou ao Pai que estava dizendo

“Tirem a Pedra da Incredulidade”

aquelas palavras não por causa do Pai, mas por causa daqueles que O

(11: 33-57)

estavam ouvindo (41, 42).
Em Mateus 6:5 e 6 Jesus nos instruiu que devemos orar em

Os versículos que contam o que aconteceu a seguir

secreto, somente para Deus, e não para uma platéia, mas aqui Jesus

apresentam a metáfora de fé mais eloqüente deste capítulo. Lázaro

está dizendo que, pelo menos parte de Sua oração, foi feita para

tinha sido enterrado em uma caverna e havia uma grande pedra na

aqueles que O estavam ouvindo. Com esta oração Jesus mostrou que

entrada dela. “‘Tirem a pedra’, disse ele. Disse Marta, irmã do

quando oramos em público, devemos ter a consciência de que há

morto: ‘Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias’. Disse-lhe

pessoas nos ouvindo e unindo seus corações ao que estamos dizendo.

Jesus: ‘Não lhe falei que, se você cresse, veria a glória de Deus?’”

Depois que a pedra é removida o grande milagre acontece

(39, 40).

com esta ordem de Jesus dada em alta voz: “Lázaro, venha para

Como já dissemos na introdução da apostila 23, o Evangelho
de João apresenta um significado muito profundo.

fora!”. O homem morto sai, com seus pés e mãos enrolados em

E aqui o

panos! E a seguir Jesus ordena: “Tirem as faixas dele e deixem-no

significado mais profundo é: devemos retirar a pedra de

ir” (44).

incredulidade quando nos encontramos diante do túmulo de alguém

Alguns teólogos vêem aqui um significado mais profundo e

que amamos muito. Um dos textos bíblicos que costuma ser lido nas

semelhante ao que descobrimos no capítulo 8 deste Evangelho (8:30-

cerimônias fúnebres fala sobre nossa convicção de que um dia a

36). Aos líderes religiosos judeus que professaram crer em Jesus,
14
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Ele lhes disse: “Se vocês permanecerem firmes na minha palavra,

responderam favoravelmente diante do testemunho de Maria:

verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e

“Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que

a verdade os libertará” (8:31 e 32). Quando nos comprometemos a

Jesus fizera, creram nele” (45). Eles foram testemunhas de algo

ser discípulos de Jesus e permanecemos na Sua Palavra como

impressionante quanto ao milagre da ressurreição e creram, quando

discípulos verdadeiros, experimentamos a libertação, como se

viram Maria aos pés de Jesus, em atitude de adoração e submissão à

tivéssemos sido libertados da prisão.

Sua vontade, responder ao problema de doença e morte do seu irmão.

Para alguns estudiosos, as faixas que cobriam Lázaro quando

Vemos também a hostilidade dos líderes religiosos judaicos,

saiu do túmulo representam uma metáfora para nós: o crente pode

manifestada no diálogo entre eles e Jesus, desde a cura do paralítico

experimentar o poder de ressurreição no novo nascimento e ser

junto ao Tanque de Betesda (5:1-14), e que agora chega ao seu

libertado algum tempo depois. Mas Jesus não quer que nós, os seus

clímax na formação de um conselho de fariseus para arquitetar uma

discípulos, sejamos pessoas nascidas de novo e amarradas em

estratégia (46-57). Antes mesmo de concluírem que era necessário

“roupas de sepultura”, usadas quando éramos mortos espiritualmente

levar Jesus à morte, o Sumo Sacerdote Caifás pronunciou uma

e vivíamos escravos do pecado.

palavra profética.

Para mim esse é o significado mais profundo da cena de

Ele achava que se não fosse tomada nenhuma atitude em

Lázaro saindo da tumba ressuscitado, mas ainda amarrado às roupas

relação às multidões que se ajuntavam em torno do ministério

de sepultura. Como já comentamos quando estudamos o capítulo 8,

extraordinário de Jesus, a ira de Roma cairia sobre toda a nação. Por

só depois de dez anos seguindo a Cristo como Seu discípulo foi que

isso ele declarou a atitude politicamente correta que eles, líderes

eu experimentei a liberdade da qual Jesus fala.

religiosos, deveriam ter: levar Jesus à morte (11:46-52).

Para mim

pessoalmente, é muito significativa esta metáfora sobre remover as

O apóstolo João comenta que Caifás estava profetizando que

“roupas de sepultura” da antiga vida e ser libertado.

Jesus não seria apenas sacrificado pelos judeus que viviam em Israel,
mas pelos judeus que estavam dispersos por todo o mundo.
Involuntariamente ele profetizou que a morte de Jesus resultaria na

A Resposta dos Judeus
Mais uma vez vamos ver respostas divididas dos judeus

salvação física, ou seja, na libertação dos judeus, e também na

diante dos milagres que acompanhavam o ministério de Jesus. João

salvação espiritual daqueles que cressem nEle.

afirma que alguns judeus presentes ao funeral de Lázaro
15
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esquecer que os apóstolos só entenderam que o Evangelho é também

Desde o Livro de Gênesis até o Apocalipse a Bíblia mostra

para os gentios no capítulo 10 do Livro de Atos.

que fomos criados para existir em duas dimensões e não em apenas
uma. Fomos feitos pelo nosso Criador para viver na terra por um
curto período de tempo e para isso Ele nos deu um corpo terreno.

Resumo
Poderíamos escrever muito mais sobre os 57 versículos deste

Mas também fomos criados para viver no céu, no estado eterno, e

capítulo, mas a melhor maneira de resumi-lo é respondendo às três

para isso receberemos um corpo espiritual. A única maneira deste

perguntas básicas do nosso estudo. Quem é Jesus, o que é fé e o que

corpo terreno ser equipado para viver no estado eterno é através de

é vida no capítulo 11 de João.

uma metamorfose ou uma mudança completa. A ressurreição é o

Quem é Jesus? Ele é a vitória sobre a morte e Vida para

veículo desta mudança (I Coríntios 15).

aqueles que crêem e vivem nEle, aqueles que têm um relacionamento

A ressurreição não é apenas vitória sobre a morte. Deus usará

com o Cristo Vivo e Ressurreto, Eterno e que têm vida eterna hoje e

esse milagre para nos dar um corpo celestial que nos equipará para

para sempre!

vivermos com Ele para sempre na eternidade. Essa é a vida eterna

O que é fé? Fé é enfrentar a doença e a morte crendo e

descrita nesse capítulo maravilhoso da ressurreição. A vida eterna

vivendo nEle. Fé é remover a pedra da incredulidade diante da morte

começa

para ver a glória de Deus através do milagre da vitória sobre a morte.

relacionamento com o Cristo Ressurreto.

nesta

vida,

quando

cremos

e

estabelecemos

um

Fé é pedir que Cristo remova nossas “roupas de sepultura” e nos

Nesse contexto, considere mais uma vez o propósito pelo qual

liberte quando cremos. “Tirem as faixas dele e deixem-no ir”. Esta

João escreveu esse Evangelho (20:30,31). O seu propósito é nos

ordem de Jesus é uma metáfora que transmite o significado de fé.

convencer de que Jesus é o Cristo e parte da sua declaração do

O que é vida? De acordo com o capítulo 11 do Evangelho de

propósito é a promessa que se crermos teremos vida eterna.

João, vida é ter um relacionamento com o Cristo Vivo e Ressuscitado

Vida eterna é a qualidade de vida para a qual Deus nos

através do qual sabemos que, porque estamos em união com Ele,

preparou, para a qual nos salvou e para a qual Ele nos ressuscitará

viveremos eternamente.

dos mortos como fez com Lázaro.

Fé é compreender que a morte física é

apenas uma graduação desta vida para a dimensão espiritual da nossa

Neste capítulo aprendemos que Deus um dia usará o milagre

vida em Cristo.

de ressurreição para tornar a vida eterna uma realidade para os
crentes em Jesus. Mas, as palavras de Jesus para Marta mostram que
16
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não precisamos esperar morrer ou sermos ressuscitados para

derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos.

experimentar a vida eterna. De acordo com Jesus, a vida eterna

E a casa encheu-se com a fragrância do perfume”.

começa quando cremos e vivemos nEle.

Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde

Uma das respostas mais importantes neste Evangelho e em

iria traí-lo, fez uma objeção: ‘Por que este perfume não foi vendido,

toda a Bíblia para a pergunta “O que é Vida?” é o desafio que Jesus

e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários’. Ele não

lançou para Marta quando seu irmão morreu: “Eu sou a ressurreição

falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão;

e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem

sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela

vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?”

era colocado.

(11:25, 26).

Respondeu Jesus: ‘Deixe-a em paz; que o guarde para o dia

Quando recebemos um diagnóstico de morte para nós

do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo,

mesmos ou para algum ente querido, ou quando estamos diante do

mas a mim vocês nem sempre terão’.

túmulo de alguém que amamos, nosso desafio é crer nas Boas Novas

Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir

que encontramos neste capítulo da ressurreição do Evangelho de

que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas

João.

também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos.
Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também
Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus
e crendo em Jesus” (1-11).

Capítulo 4

Este capítulo começa com mais um jantar envolvendo Marta

"O Fim do Começo"
(João 12:1-23)

e Maria. Como era de se esperar, “Marta servia”. Este era o seu dom
e o seu chamado. Por outro lado Maria também confirma o seu

É assim que João inicia o capítulo 12: “Seis dias antes da

chamado e o seu dom: aos pés de Jesus, oferecendo-Lhe um precioso
sacrifício de adoração.

Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem
ressuscitara dos mortos.

Era costume naquela época e cultura, reclinar-se em sofás

Ali prepararam um jantar para Jesus.

Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria

junto à mesa de refeições.

pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro,

recepcionar os convidados lavando-lhes os pés.
17
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desses cenário que Maria oferece o seu sacrifício de adoração. Ela

10:25, 26; 14: 11-18), mas Jesus era mais que um homem. Ele era

derramou uma unção perfumada e muito cara sobre os pés de Jesus.

Deus na forma de homem, por isso aceitou a adoração de Maria.

Seu valor correspondia ao salário base de um ano de um trabalhador.

Sem nenhum subterfúgio o autor deste Evangelho comenta

A fragrância desse ungüento encheu toda a casa.

que não foi porque se importasse com os pobres que Judas se opôs

Você deve se lembrar de que no final do capítulo 10 de

àquela oferta, alegando que ela poderia ser dada aos pobres. De

Lucas, quando Marta acusou Jesus de não se importar que Maria não

forma direta João comentou que Judas fez isso porque roubava o

a ajudasse a servir, Jesus defendeu Maria. Aqui, mais uma vez Jesus

dinheiro que era colocado na bolsa.

a defende dizendo: “Deixe-a em paz; que o guarde para o dia do

Eu gosto da forma como João escreve. No final do Novo

meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas

Testamento, na chamada Primeira Epístola de João ele ensina de

a mim vocês nem sempre terão” (v. 7 e 8).

forma muito clara quando como saber se somos crentes verdadeiros.

Este capítulo marca o início da segunda metade do Evangelho

Ele escreve que se temos comunhão com Cristo e continuamos a

de João, totalmente dedicada à última e mais importante semana da

andar nas trevas ou se dizemos que amamos a Deus, mas não

vida de Jesus na terra.

amamos nosso irmão, somos mentirosos! (I João 1:6; 4:20,21). Essa

Vimos no exemplo de Lázaro, que naquele tempo o corpo do

mesma forma direta ele usa para comentar que Judas era um ladrão e

morto era enrolado com panos, como faziam com as antigas múmias

roubava o dinheiro da bolsa.

e colocadas especiarias caras nas bandagens para controlar o odor

Algumas pessoas interpretam estas palavras “os pobres vocês

provocado pela decomposição do corpo.

sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão” ditas por

Ao defender Maria Jesus faz um comentário a respeito dEle

Jesus, como se fosse uma afirmação que não devemos ajudar os

mesmo: “...os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês

pobres.

nem sempre terão” (8). Esta é mais uma citação que João faz neste

oportunidade de ajudar os pobres, mas Ele, os discípulos não O

Evangelho, com o objetivo de reforçar a divindade de Jesus.

teriam com eles sempre. Dessa forma Jesus estava justificando a

Maria adora Jesus e Jesus aceita sua adoração. Na verdade

O que Jesus observou foi que sempre teremos a

oferta feita por Maria, que simbolizava a Sua morte e o Seu

Ele defende o ato de adoração que ela Lhe presta. Os apóstolos

sepultamento.

Pedro e Paulo não aceitavam que ninguém os adorasse (cf. Atos

Na leitura dessa passagem observamos que as pessoas se
ajuntaram ao redor da casa, não apenas para ver Jesus, mas também
18
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para ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Por isso os chefes

Aproximadamente a primeira metade dos capítulos deste

dos sacerdotes, que já estavam planejando a morte de Jesus,

Evangelho cobre os 33 anos de vida da pessoa mais importante que já

passaram a planejar também a morte de Lázaro, uma vez que o

existiu na terra. Mas neste capítulo descobrimos que a outra metade

milagre da ressurreição nele operado estava levando muitos judeus a

do livro é dedicada totalmente à última semana de vida de Jesus aqui

crerem em Jesus.

na Terra.

Como já vimos no capítulo 11 deste Evangelho, quando
cremos

em

Cristo

e

vivemos

nEle,

não

morremos,

Como é comum nos quatro Evangelhos, a última semana de

mas

vida de Jesus Cristo é mais enfatizada porque foi durante esta semana

experimentamos uma ressurreição pessoal. Paulo descreve assim

que Ele morreu e ressuscitou para a salvação do mundo. A partir de

essa ressurreição: “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova

agora João passa a descrever a semana crucialmente importante na

criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas

vida e no ministério de Jesus Cristo. Chamamos esta semana de

novas! Tudo isso provém de Deus” (II Coríntios 5:17, 18).

“Semana Santa” a semana que começa no o Domingo de Palmas e

O novo nascimento provoca em nós um tipo de metamorfose

termina no domingo que milhões de pessoas conhecem como

ou uma vitória sobre a morte. Essa experiência glorifica a Deus e

“Domingo de Páscoa” ou “Domingo da Ressurreição”.

exalta o nome do Filho, quando outras pessoas vêem nossa
transformação e se convertem a Jesus Cristo, como aconteceu no

O Fim do Começo

caso de Lázaro, cujo milagre atraiu pessoas a Jesus.

Os três anos de pregação, ensino, cura e treinamento dos

Também haverá aqueles que odiarão o Cristo em você e

apóstolos está agora quase no fim e a missão mais importante de

odiarão você e até pode ser que planejem a sua morte, como

Jesus está prestes a acontecer. Esse não é o início do fim do Seu

planejaram a de Lázaro.

ministério; o que os acontecimentos deste capítulo mostram é o fim
do começo do Seu ministério. Jesus está agora iniciando Sua obra
mais importante, Sua morte e ressurreição, seguidas de Sua ascensão

O Primeiro Domingo de Palmas
Agora que estamos iniciando o estudo do capítulo 12 do

no Dia do Pentecoste, e o nascimento da igreja. A partir daí a obra

Evangelho de João, chegamos num ponto de transição; o ponto de

de Jesus não parou mais.

divisão dos capítulos deste Evangelho.

No capítulo 12 do seu Evangelho João introduz o fim do
começo da vida e do ministério de Jesus Cristo como podemos ver
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Apostila no 26: O Evangelho de João - Versículo por Versículo (Capítulos 11-13)

neste texto: “No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo

Israel, politicamente (cf. Atos 1:6). Se aqueles que se diziam “povo

para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém.

de Deus” tivessem realmente compreendido os profetas, teriam se

Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando:

alegrado com Jesus entrando em Jerusalém montado num

‘Hosana!’ ‘Bendito é o que vem em nome do Senhor!’ ‘Bendito é o

jumentinho.

Rei de Israel!’ Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como

Ao tentarmos compreender o significado do Domingo de

está escrito: ‘Não tenha medo, ó cidade de Sião; eis que o seu rei

Palmas, devemos imaginar um embaixador representando o seu rei

vem, montado num jumentinho’. A princípio seus discípulos não

ou chefe de estado em um país estrangeiro. Jesus é o Embaixador

entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se

que veio do céu, representando o Deus Pai em um país estrangeiro.

lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe

Jesus deixou o céu para vir ao mundo e durante o tempo que ficou

foram feitas.

A multidão que estava com ele, quando mandara

aqui fez uma obra maravilhosa. Agora Jesus estava se apresentando

Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a

formalmente ao mundo como Embaixador do Céu. Jesus não foi

espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele

para a capital do mundo, para Roma, nem para as capitais do pecado,

realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os

como Corinto ou Éfeso, mas Ele foi para a capital espiritual do

fariseus disseram uns aos outros: ‘Não conseguimos nada. Olhem

mundo, Jerusalém, o lugar do povo de Deus e dos seus líderes.

como o mundo todo vai atrás dele!’” (12:12-19).

Tenho certeza de que Jesus fez isso porque entendeu que o plano de

Conforme é mencionado por João, a importância deste

Deus é usar o Seu povo para cumprir os Seus propósitos. Jesus sabia

episódio foi anunciado pelos profetas Zacarias (Zacarias 9:9) e

que o povo de Deus era um “gigante adormecido” e Ele queria

Malaquias (Malaquias 3:1). A expressão “de repente” significa: “de

acordar esse gigante.

uma maneira inesperada”, ou seja: o Messias não viria da maneira

No capítulo 21 de Mateus está registrada a declaração de

como todos esperavam.

Jesus, que tomaria o reino dos judeus e o daria àqueles que

Os líderes espirituais do povo judeu tinham idéias

produzirão frutos para o reino, aos gentios, ou seja, você e eu, que

preconcebidas sobre a forma como o Messias viria ao mundo. Essas

não somos judeus (cf.Mateus 21:33-43).

idéias baseavam-se em textos bíblicos referentes a profecias da

O Livro de Atos registra o milagre da igreja que Cristo estava

Segunda Vinda de Cristo (cf. Isaías 61:1-2). Até mesmo os apóstolos

e ainda está construindo, onde encontramos o povo de Deus, para

achavam que o Messias subjugaria o Império Romano e libertaria

quem o Cristo Vivo deu o reino que Ele tomou dos judeus. Isso não
20
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quer dizer que a igreja foi uma segunda opção dentro do plano de

ressuscitado, Cristo voltou para alcançar esse fariseu dos fariseus na

Cristo. Jesus claramente anunciou no Evangelho de Mateus, antes de

estrada de Damasco. Foi então que Saulo de Tarso tornou-se o

tirar o reino dos judeus, que nem todos os poderes do Inferno

grande apóstolo Paulo.

conseguem impedir a edificação da Sua igreja (cf. Mateus 16:18).
De várias maneiras a igreja hoje está adormecida, mas é um
gigante adormecido.

Se a igreja fosse despertada e tomasse

Capítulo 5

consciência do porquê foi salva por Jesus Cristo e se posicionasse

"Chegou a Hora"

pelo seu Senhor neste mundo, ah, que gigante seria!

(12:20-50)

É fácil perder a paciência com o povo de Deus e achar que
Deus não vai fazer mais nada através dele. Mas saiba que em toda a

O relato sobre os episódios ocorridos no Primeiro Domingo

história da igreja a obra de Deus tem sido feita neste mundo através

de Palmas é seguido de outro comentário sobre as pessoas que foram

do Seu povo. A palavra “igreja”, significa “o povo chamado”, o

impactadas pela ressurreição de Lázaro. Elas continuaram a espalhar

povo chamado deste mundo para seguir e obedecer ao Cristo Vivo e

a palavra. Por causa das grandes multidões que se aglomeravam ao

Ressurreto. Somos enviados ao mundo como veículos através dos

redor de Jesus sempre que Ele aparecia, os fariseus fizeram a

quais o Senhor e Salvador salva os perdidos (cf. João 17:18; 20 21).

seguinte observação: “Olhem como o mundo todo vai atrás dele!”

Como esse é um absolutismo espiritual e um ministério

(19). Na verdade essa observação era profética, pois o plano de Deus

estratégico e diferenciado de Jesus, observe como Ele Se dedica a

sempre foi que o ministério de Jesus alcançasse todo o mundo (cf.

despertar esse “gigante adormecido”, o povo de Deus.

Gênesis 12:3; Lucas 2:10).

Observe

como Ele apela para o povo de Deus, e como investe tempo e energia

Deus amou o mundo e não apenas o povo de Israel, os

dialogando com os seus líderes.

escolhidos que escolheram não serem escolhidos. Nesse ponto do

Alguns dos judeus foram alcançados pelo sermão de Jesus,

Evangelho de João, o amado apóstolo mostra claramente que a

conforme está registrado no final do capítulo 8 deste Evangelho.

missão de Jesus Cristo era atingir todo o mundo.

Jesus também alcançou Nicodemos, aquele destacado rabino e

João relata que no auge da popularidade de Jesus alguns

mestre da lei. Será que Paulo de Tarso participou de algum desses

gregos procuram o apóstolo Filipe e lhe fazem um pedido: “Senhor,

diálogos que Jesus travou com os líderes religiosos?

queremos ver Jesus” (12:21). Filipe fala com André sobre o pedido

Depois de
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desses gregos e os dois juntos contam a Jesus. É com a mesma

Vinda, quando Ele passará a exercer o governo do Seu reino que

abordagem desses gregos que devemos ler este Evangelho:

jamais findará.

procurando por Jesus.

Agora estamos prontos para a passagem mais importante de

Os líderes da primeira igreja que pastoreei providenciaram

todo esse Evangelho: “Chegou a hora de ser glorificado o Filho do

uma placa que ficava em frente ao púlpito. Todas as vezes que eu

homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair

pregava, essas palavras estavam diante de mim: “Pastor, queremos

na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito

ver Jesus”. Eles estavam mais do que sugerindo que era Jesus que

fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá; ao passo que aquele

eles queriam ver quando eu ou um pastor visitante pregasse naquele

que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna.

púlpito.

Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo

Assim que Jesus soube que os gregos (gentios) estavam

também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. ‘Agora

procurando por Ele, respondeu: “Chegou a hora de ser glorificado o

meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta

Filho do homem” (12:23).

hora? Não; eu vim exatamente para isto, para esta hora.

Até então, em todos os capítulos anteriores, Jesus havia dito:

glorifica o teu nome!’

Pai,

Então veio uma voz dos céus: ‘Eu já o

“A minha hora ainda não chegou”(2:4). Quando os irmãos de Jesus

glorifiquei e o glorificarei novamente’. A multidão que ali estava e a

quiseram determinar o que Ele deveria fazer, Ele deixou bem claro

ouviu, disse que tinha trovejado; outros disseram que um anjo lhe

que o Sua agenda era determinada pela vontade do Pai. Jesus lhes

tinha falado. Jesus disse: ‘Esta voz veio por causa de vocês, e não

disse: “Para mim ainda não chegou o tempo certo” (7:6) e repetiu

por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo; agora

“para mim ainda não chegou o tempo apropriado” (7:8).

No

será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado

capítulo seguinte lemos que ninguém conseguiu prendê-lo “porque a

da terra, atrairei todos a mim’. Ele disse isso para indicar o tipo de

sua hora ainda não havia chegado” (8:20).

Tudo isso foi um

morte que haveria de sofrer. A multidão falou: ‘A Lei nos ensina que

preparo para se entender a seriedade dessas palavras de Jesus:

o Cristo permanecerá para sempre; como podes dizer: ‘O Filho do

“Chegou a hora” (12:23). Isso quer dizer que Jesus estava prestes a

homem precisa ser levantado?’ Quem é esse ‘Filho do homem’?’”

iniciar a Sua obra mais importante – o caminho da cruz, da morte, da

(23-34).

ressurreição, e o início da obra que continua sendo feita até a Sua

Na resposta à incredulidade deles, Jesus citou duas passagens
de Isaías, o que nos leva a perguntar por que alguns creram e outros
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não. Isaías iniciou um dos seus capítulos (sermões) mais importantes

“Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os

com a pergunta: “Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi

lírios do campo” (Mateus 6:28).

revelado o braço do Senhor?” (Isaías 53:1). Em outra passagem

No capítulo 12 de João Jesus faz isso mais uma vez: “...se o

Isaías ensina que às vezes a incredulidade dos homens é porque Deus

grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só”.

lhes cegou os olhos para não crerem (cf.6:10). “Disse-lhes então

Jesus aplicou esse princípio à Sua própria vida e morte na cruz. Ele

Jesus: ‘Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês.

estava dizendo que Ele era o grão de trigo e que deveria ser

Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os

crucificado, enterrado e ressurgido, porque assim Deus faria a vida

surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde

dEle frutificar.

está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem

Jesus também fez uma aplicação deste princípio para todos os

filhos da luz’. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles”

que O chamam de Senhor e se tornam Seus discípulos e seguidores.

(35, 36).

Ele conclui este ensinamento tão profundo declarando que se

Nesta passagem Jesus expressa a razão por que veio ao

dizemos que somos Seus discípulos, vamos segui-lO e servi-lO

mundo: a cruz. Quando conversou com o rabino Nicodemos, deixou

aplicando este princípio em nossas vidas: “Se alguém quiser

bem claro qual era a Sua missão: ser levantado, o que significa ser

acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e

“crucificado”, porque Ele é a Única Solução e o Único Salvador de

siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá; mas quem

Deus (cf. João 3:14-21). Essa é mesma mensagem com a qual nos

perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta

deparamos aqui no capítulo 12, onde Jesus declara mais uma vez

ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se ou destruir a si

qual era a Sua missão.

mesmo?”. (Lucas 9: 23-25; Mateus 10:39; Marcos 8:35).

Chegada a Sua hora diante da cruz Jesus pronunciou esta

Em tudo Jesus ensinava os aspectos espirituais da vida. Para

linda metáfora: “Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo

entendermos bem essa ilustração que Ele fez, imagine uma

não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer,

ampulheta. Essa ampulheta representa o seu corpo e a areia que está

dará muito fruto” (24). Jesus usava as figuras da lei natural para

nela, a vida no seu corpo. Assim como não podemos impedir que o

explicar a lei espiritual.

Como Supremo Mestre, Ele parte do

tempo passe, também não podemos impedir que a areia escoe. Jesus

conhecido para ensinar o desconhecido, a fim de que entendamos as

ensinou que não há como “economizarmos” nossa vida. Foi isso o

verdades espirituais. Outro exemplo disso está em Mateus 6:28:

que o salmista quis dizer quando escreveu: “...haverão de ajoelhar-se
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diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai” (Salmo

Lemos o seguinte em II Samuel 14:14: “Que teremos que

22:29). Não há como “preservarmos” nossa vida; ela se esvai. De

morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que se

acordo com o ensino de Jesus, quem assim proceder estará perdendo

espalhou pela terra”. Se você esperar ter 85 anos para pensar em um

a própria vida. Não dá para imaginar uma pessoa isolada, sem fazer

propósito para sua vida, vai ver que desperdiçou todos os seus anos.

nada, achando que com isso estará preservando a sua vida.

Como água que escorre sobre a terra seca e que jamais pode ser

Certa ocasião, em visita a uma tribo de um povo primitivo,

recolhida, assim você pode desperdiçar sua vida.

resolvi correr na pista de pouso local. As pessoas surgiram da mata

Também podemos incorrer no erro de Esaú, que vendeu seu

impressionadas com o que eu estava fazendo, porque achavam que

direito de primogenitura em troca de um prato de sopa (cf. Gênesis

aquilo era desperdiçar a vida. Elas achavam que a melhor maneira

25:29-34). Há muita gente que vende a própria vida. Pode ser que

de preservar a vida era descansar o máximo possível.e acreditavam

você esteja trocando sua vida por um salário alto. Jesus nos advertiu

que quanto mais trabalhassem e queimassem energia, mais rápido

quanto a esse perigo: “Pois quem quiser salvar a sua vida, a

morreriam, porque ao gastar energia se gastava a vida.

perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo

Sabemos que a verdade é exatamente o oposto disso. Se

evangelho, a salvará. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo

simplesmente sentarmos e descansarmos, estaremos encurtando a

inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em

nossa vida.

troca de sua alma?” (Marcos 8:35-37).

Apesar de Jesus ter sido muito mais profundo no uso dessa

Existem duas perguntas de grande profundidade nesta

metáfora, o que Ele ensinou se aplica também para o nosso físico.

passagem: a primeira, “o que o homem poderá lucrar se alguém o

Devemos, literalmente derramar nossa vida em exercícios físicos

fizer proprietário de todas as terras do mundo e lhe der todo o

para não perdê-la.

dinheiro do mundo em troca de sua vida?”. A outra pergunta é: “O
que o homem dará em troca do seu ‘eu’?”.

É impossível economizar a vida, mas Jesus ensinou o que
podemos fazer com ela. Assim como temos um certo controle sobre

Qual a definição que podemos dar para o “eu”? “A entidade

a areia que escorre pela ampulheta temos também sobre a maneira

ou a individualidade da pessoa” ou, “a individualidade metafísica da

como usamos nossa vida. Você pode simplesmente deixar sua vida

pessoa”. Isso quer dizer que Deus lhe deu uma individualidade e

escoar até que não haja mais areia na ampulheta. Você pode viver 70

Jesus ensina que você seria tolo se trocasse sua identidade, mesmo

anos sem jamais pensar num propósito para sua vida.

que fosse por todos os bens do mundo e vendesse sua alma.
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Essa segunda pergunta é mais introspectiva: “O que o homem

piores conseqüências do pecado: doença e morte.

Ele estava

dará em troca do seu ‘eu’?”. A resposta bíblica para Esaú foi “um

indignado com o poder do diabo e do pecado, cujo resultado estava

prato de sopa”. Ele não se valorizou e se vendeu muito barato.

ali, bem diante dEle, na tumba de Lázaro.

Jesus estabeleceu um exemplo para nós ao morrer na cruz.

Agora Jesus estava

indignado contra todos os poderes do inferno que estavam lutando

Além de se sacrificar para a nossa salvação e essa é a essência do

contra Ele, tentando impedi-lo de morrer na cruz.

Evangelho de Jesus Cristo e da mensagem das epístolas do Novo

A tentação de Jesus foi registrada nos três primeiros

Testamento, Ele deixou uma filosofia de vida com Sua morte na

Evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 4 do Evangelho

cruz. Ele mostrou como escolher acertadamente a maneira da “areia

de Lucas consta que no final “o Diabo o deixou até ocasião

escoar” da ampulheta da nossa vida. Ao falar sobre o grão que só

oportuna”. Ele voltou a tentá-lO quando chegou o momento da cruz.

frutifica depois que é plantado na terra, Jesus ensinou como sacrificar

Jesus estava frente a frente com os poderes do inferno, quando

nossas vidas.

decidiu deixar Sua vida cair na terra como uma semente e morrer,
para que desse fruto. É dramática essa descrição que os Evangelhos
fazem de Jesus, tomando a decisão de Se sacrificar por causa da

Resumo
A lição básica que tiramos deste ensino de Jesus é que não

vontade do Pai, e da salvação do mundo.

Podemos desperdiçá-la,

Lemos que Jesus, com o coração perturbado orou: “Agora

vendê-la ou sacrificá-la em propósitos que não levam a nada ou

meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta

podemos sacrificá-la em propósitos justos para Deus e naquilo que

hora? Não; eu vim exatamente para isto, para esta hora.

Deus quer que façamos.

glorifica o teu nome!” (27, 28).

conseguimos salvar nossa própria vida.

Esse foi o exemplo que Jesus deixou

Enquanto Ele estava pendurado na cruz, Seus inimigos

quando enfrentou o sacrifício da cruz para o qual veio ao mundo.

caçoavam: “Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si

Vemos neste capítulo que quando Sua hora chegou, Jesus
estava perturbado.

Pai,

A palavra: “perturbado” tem um significado

mesmo!” (Mateus 27:42). Eles tinham razão. Não podemos salvar a

interessante; ela também foi usada no capítulo 11, quando Jesus viu

nós mesmos e aos outros ao mesmo tempo. Há uma escolha a ser

Maria chorando por causa da morte de Lázaro: “Jesus agitou-se no

feita. Ou você salva os outros ou se salva. Foi nessa linda oração

espírito e perturbou-se” (11:33). Essa palavra significa “uma ira

que Jesus fez sua opção: “Pai, glorifica o teu nome!”. E a resposta

justa”. No caso da morte de Lázaro, Jesus estava diante das duas

do Pai veio de uma forma muito linda: “Então veio uma voz dos
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céus: ‘Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente’” (João 12:28).

capacidade de escolher entre a nossa vontade e a vontade dEle. Jesus

Que epitáfio bonito para a vida perfeita que Jesus Cristo viveu!

deixou o exemplo ao escolher fazer a vontade do Pai. Não fomos

Qual é o propósito de uma vida? O propósito da vida é

feitos para fazer a nossa própria vontade nem para glorificarmos a

glorificar a Deus. Como glorificamos a Deus? Jesus passou Suas

nós mesmos, mas para fazer a vontade do Pai e para glorificar o Pai.

últimas horas com Seus apóstolos e quando estava para ser preso e

Jesus ensinou e colocou em prática este ensino: “A fim de

levado à cruz, fez uma oração magnífica (João 17). Jesus resumiu os

frutificar, vou deixar minha vida cair na terra como uma semente e

seus 33 anos de vida na Terra com essas palavras: “Eu te glorifiquei

morrer. Depois Ele associa a Sua própria morte e ressurreição a você

na terra, completando a obra que me deste para fazer” (4). Com

e a mim quando diz: “Quem me serve precisa seguir-me” (12:26).

essa oração Jesus mostrou como glorificamos a Deus. O pastor e

Jesus deixa claro que Seus discípulos verdadeiros, que realmente O

escritor americano A.W. Tozer, costumava dizer que todos nós

seguirem, viverão no mesmo espírito, fazendo tudo o que Ele fez e

deveríamos fazer a seguinte oração: “Pai, glorifique o Seu nome e

ensinou.

pode mandar a conta pra mim! Pode ser qualquer coisa, Pai, mas

aplicam esse ensino é: “Aquele que me serve, meu Pai o honrará”.

E a promessa que acompanha os que compreendem e

glorifique o Seu Nome!”. Essa é a essência e o espírito da oração

Lembro-me que quando era pequeno perguntei à minha mãe,

que Jesus fez quando optou por cumprir a tarefa para a qual o Deus

uma mulher temente a Deus, que teve onze filhos: “Se a senhora

Pai Lhe havia incumbido: morrer na cruz. A resposta que o Pai Lhe

pudesse voltar atrás, teria tantos filhos assim?”. E ela me respondeu:

deu foi: “Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente”.

“Teria, mas só depois de assumir o compromisso de não ter vida
própria”.

Pense como o Pai foi glorificado tantas vezes através da vida
perfeita de Jesus. Ao se deparar com a cruz e orar “Pai, glorifica o

Há milhões de pessoas em nossa cultura que rejeitariam essa

teu nome!” e ouvir essa resposta tão linda do Pai, Jesus mostrou

opção da minha mãe dizendo: “Você tem que ter sua própria vida”.

como devemos enfrentar as crises que vêm sobre a vida de todos nós.

Hoje o pensamento que impera é que cada um tem que ter sua

Será que você consegue fazer essa oração de coração? Somos

própria vida, sua individualidade. A filosofia humanista e secular

tão egocêntricos! Um dos pecados citados na Bíblia é o egoísmo. A

afirma que “cada um é o centro do seu próprio universo e que o único

Bíblia ensina que não fomos criados para sermos egocêntricos.

absolutismo que existe é o que você quer, e o que você precisa fazer

Fomos criados para termos Deus no centro de nossas vidas. Deus

para conseguir o que quer”. Mas Jesus ensinou: “Ninguém tem maior

não nos criou para fazermos nossa própria vontade mas, com a
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amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos” (João

recebeu, para colocar uma serpente de bronze numa haste no centro

15:13).

do acampamento dos filhos de Israel. Quando o povo olhasse para
No capítulo 11, na oração que fez antes de ressuscitar Lázaro,

aquela serpente seria curado das suas picadas. Jesus relacionou esse

Jesus afirma que estava fazendo aquela oração, não porque o Pai

milagre à sua morte na cruz e nos dois casos usou a palavra

precisasse ouvir, mas por causa daqueles que estavam presentes e O

“levantar”.

ouviram orar.

Mas Jesus esclarece a dúvida que todos tiveram

quando for levantado da terra, atrairei todos a mim” (32). Jesus foi

quando pensaram ser um trovão ou a voz de um anjo falando com

levantado há dois mil anos, e milhões de pessoas já olharam para Ele

Ele e diz: “Esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa”

para serem salvas.

Aqui Ele acrescenta uma linda promessa: “Mas eu,

(30). Em duas ocasiões Jesus disse que Ele e o Pai tinham comunhão

Então os líderes religiosos perguntaram: “A Lei nos ensina

perfeita. E como O Pai e O Filho estavam em constante união, um

que o Cristo permanecerá para sempre; como podes dizer: ‘O Filho

conhecia os pensamentos do outro.

do homem precisa ser levantado’?

Quem é esse ‘Filho do

Depois de afirmar que a razão daquela voz não era por causa

homem’?’”. (34). “Filho do homem” é uma expressão bíblica que às

dEle, Jesus fala de julgamento: “Chegou a hora de ser julgado este

vezes significa apenas “homem”, mas quando Jesus se referia a Ele

mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo” (31). Jesus

mesmo como “Filho do homem”, a expressão tinha outro significado.

agora estava frente a frente com todos os poderes do inferno e com o

Como somos filhos de Deus e Ele era o único Filho de Deus, neste

maligno.

caso Jesus estava declarando que Ele é O Filho do Homem. Eles não

Como já dissemos, a tentação de Jesus começou no início do

acreditavam num Messias que seria morto. Eles esperavam pelo

Seu ministério e continuou até o seu término, três anos depois. A

Messias que conquistaria o reino para sempre. Se eles conhecessem

vitória final contra o mal se deu quando Jesus enfrentou a cruz.

melhor o Velho Testamento teriam crido no Messias, que Ele era o

Nessa ocasião Ele fez essa importante declaração: “‘Mas eu, quando

Cordeiro de Deus e o cumprimento do sacrifício animal oferecido na

for levantado (quer dizer, crucificado) da terra, atrairei todos a

Tenda de Adoração no deserto e no Templo de Salomão (Êxodo 12:

mim’. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de

3; Isaías 53: 7; João 1:29).
Por fim Jesus lhes respondeu dizendo: “Por mais um pouco

sofrer” (32, 33).
No terceiro capítulo deste Evangelho João relatou a conversa

de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz,

de Jesus com Nicodemos, a respeito da instrução que Moisés

para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas
27

Apostila no 26: O Evangelho de João - Versículo por Versículo (Capítulos 11-13)

trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês

sido enviados para O prender voltaram dizendo: “Ninguém jamais

a têm” (35 e 36a). Temos aqui uma ótima definição de fé. “O que

falou da maneira como esse homem fala” (46).

você faz com aquilo que já sabe” é a maneira básica e bíblica de

Jesus sabia como se comunicar e como conversar com Seus

enfocar a fé. Basicamente o que Jesus ensinou foi: “Onde não há luz,

apóstolos. É o que percebermos através dos sermões da Montanha,

não se vê o pecado” (cf. João 9:41; 15:22). Portanto a definição

do Monte das Oliveiras e da Última Ceia. Ele também sabia como se

básica de pecado é “rejeição da luz”. Paulo ensina que devemos

comportar diante de uma conversa hostil, como foi a que manteve

viver de acordo com a luz que temos (cf. Filipenses 3:16). Outra

com os líderes judeus. Sem sombra de dúvida Jesus era um Grande

resposta básica para nossa pergunta “o que é fé?” é: fé é andar

Pregador! Por esta razão João diz: “Jesus disse em alta voz...”. Ele

sempre na luz daquilo que Deus revela.

pregava em alta voz, não apenas para que O escutassem, mas porque
tinha grande autoridade.
Conforme está registrado no Capítulo 10, Jesus afirmou que

Temor do Homem – Temor de Deus
Neste capítulo encontramos outra resposta de Jesus para o

Ele e o Pai eram absolutamente um (cf.10:30). No sermão da Última

que não é fé. Lemos que algumas pessoas criam, mas valorizavam

Ceia que logo estudaremos, Ele assim afirma no diálogo que teve

mais a aprovação dos fariseus do que a aprovação de Deus (cf.12:42,

com os apóstolos: “Quem me vê, vê o Pai” (14:9). Que palavras

43; 5:44).

maravilhosas! Jesus fala a mesma coisa nesta passagem: “Quem me

Ainda neste capítulo lemos: “Então Jesus disse em alta voz:

vê, vê aquele que me enviou” e acrescentou: “Eu vim ao mundo como

‘Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me

luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas

enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo

trevas” (46). E então Jesus fala sobre a dimensão do julgamento

como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas

sobre o qual não pensamos muito: “Se alguém ouve as minhas

trevas’”(12:44-46).

palavras, e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para

No capítulo 7 o apóstolo João já tinha feito referência a outra

julgar o mundo, mas para salvá-lo” (47). Procure se lembrar desta

ocasião em que Jesus falou em alta voz. Foi quando Ele se dirigiu

verdade ensinada no Capítulo 3: “Pois Deus enviou o seu Filho ao

aos sedentos e os chamou para Ele (7:37-39). Ainda no capítulo 7

mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo

Jesus foi tão veemente em suas palavras que os soldados que haviam

por meio dele” (3:17).
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Neste capítulo 12 Jesus também falou: “Há um juiz para

fazer outra vez”. Jesus é Aquele que fala as palavras do Deus Pai da
maneira como o Pai Lhe mandar falar.

quem me rejeita e não aceita as minhas palavras; a própria palavra
que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim

E o que é fé? Fé é perceber que o Espírito Santo lhe deu

mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que

olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender. Fé é

falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu

valorizar mais a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens.

digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer” (48-50).

Fé é viver e andar de acordo com a luz que você já recebeu de Deus.

No capítulo 7, consta a declaração de Jesus, que o Seu ensino

O que é vida? Vida é o resultado da sua vida cair na terra e

é o ensino de Deus (7:16) e na passagem citada Ele declara que,

morrer para frutificar. Vida é ser frutífero. Vida é a semente da sua

como o Seu ensino e pregação são a Palavra de Deus, essa Palavra

vida produzindo muitas outras sementes. Vida é o que Paulo ensina

julgará você e eu (12:48).

na carta aos gálatas, onde ele afirma três vezes que ele vive porque

Por aplicação, a essência do que Jesus está dizendo é: “Se

foi crucificado com Cristo (Gálatas 2:20).

você rejeita ou deixa de aplicar a Minha Palavra, no julgamento o Pai

Esse é Jesus, isso é fé e isso é vida de acordo com o capítulo

e Eu não precisaremos julgá-lo. A Palavra que você ouviu será o seu

12 do Evangelho de João.

juiz".
Como já observamos, esse tema se repete no ensino de Jesus:
“O que fazemos com aquilo que já sabemos”. Como Jesus disse no

Capítulo 6

capítulo 9, e dirá novamente no capítulo 15: “Onde não há luz não há

"O Novo Mandamento"

pecado” (cf.9:41; 15:22). Mas a luz que rejeitamos ou ignoramos

(13:1-38)

nos julgará.

“Eu não vim para condenar vocês, mas vocês se

condenam, pois já Me ouviram falar as palavras do Pai e as rejeitam

Existem mais de 500 preceitos na Bíblia e todos eles estão

e ignoram”. Foi isso o que Jesus ensinou: tudo o que sabemos será

contidos nos Dez Mandamentos (Êxodo 20:3-17; Deuteronômio 5:7-

nosso juiz.

21). Além desses, existe também o que Jesus chamou de o Primeiro

Quem é Jesus no capítulo 12 de João? Ele é aquele que Se

e Maior Mandamento: “Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu

sacrifica e ora: “Glorifica o Seu nome, Pai, e pode Me mandar a

coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento” e o

conta”. Quando Jesus diz isso, Deus responde: “Eu já fiz isso e vou

segundo maior mandamento é “Ame o seu próximo como a si
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mesmo” (cf. Mateus 22:35-40). O capítulo que enfocaremos a partir

apostilas e estudado nelas o Sermão da Montanha, sabe que

de agora nos introduz ao “Novo Mandamento” de Jesus (cf. 13:34,

acreditamos que esse sermão tenha sido pregado durante um retiro

35).

promovido por Jesus.

O propósito desse retiro era recrutar

Antes de iniciarmos o estudo do capítulo 13 precisamos

discípulos, aqueles que Ele comissionou para serem os apóstolos, os

entender que o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo,

“enviados”. No Evangelho de Marcos encontramos a descrição do

registrou o maior sermão de Jesus, o Sermão da Última Ceia.

contexto no qual Jesus escolheu os Doze para estarem com Ele e

Jesus pregou vários sermões, o Sermão da Montanha (Mateus

depois serem enviados (Marcos 3:13-15). Eu Intitulei esse sermão de

capítulos 5-7), o Sermão do Monte das Oliveiras (Mateus, 24, 25) e o

“O Primeiro Retiro Cristão”.

Sermão da Última Ceia (João, 13-16). Como o capítulo 17 refere-se

Depois de três anos Jesus tinha treinado os apóstolos, e o

à oração de Jesus pelos apóstolos, e eles foram os únicos que

“seminário” já tinha acabado. Antes de ir para a cruz, a última coisa

ouviram o Sermão da Última Ceia, ele também entra como parte

que Jesus faz é organizar outro retiro com esses doze homens, por

deste sermão.

isso intitulei este sermão de “O Último Retiro Cristão”.

Esses

Estudando os sermões mais importantes de Jesus descobrimos

capítulos são de conteúdo muito profundo porque registram o

que um deles foi iniciado na forma de um diálogo (Mateus 24, 25).

testamento de Jesus, a comissão dos homens que Ele treinou durante

Durante esses sermões Jesus fazia perguntas ou deixava implícitas

três anos, e a missão e o ministério para o qual o Pai O comissionou.

perguntas que eles poderiam fazer, a fim de estimular o diálogo com
Sua audiência. Por exemplo, ao estudar o sermão mais longo de

A Ordem da Toalha – Lavar os Pés Uns dos Outros (13: 1-17; 34,

Jesus contido no capítulo 13 e início do capítulo 14 de João, nós

35)

descobrimos que os apóstolos fizeram várias perguntas e as respostas

É assim que João começa o registro do sermão mais longo de

de Jesus são a essência do que consideramos um sermão.

Jesus: “Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia

O Capítulo 13 é importante porque nele vemos o término do

chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai,

ministério de três anos de Jesus, um ministério de pregação, cura,

tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.

ensino e treinamento dos apóstolos. Jesus iniciou o Seu ministério

Estava sendo servido o jantar, e o Diabo já havia induzido Judas

público com o que chamamos de “retiro”. Se você tem acompanhado

Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia

a transmissão do Encontro com a Palavra ou tem estudado as

colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus
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e estava voltando para Deus; assim, levantou-se da mesa, tirou sua

porém, entenderá’. Disse Pedro: ‘Não; nunca lavarás os meus pés!’.

capa e colocou uma toalha em volta da cintura.

Depois disso,

Jesus respondeu: ‘Se eu não os lavar, você não terá parte comigo’.

derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus

Respondeu Simão Pedro: ‘Então, Senhor, não apenas os meus pés,

discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura”

mas também as minhas mãos e a minha cabeça!’. Respondeu Jesus:

(1-5).

‘Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés; todo o seu corpo
Que bela maneira de se iniciar um retiro!

Os outros

está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos’. Pois ele sabia

Evangelhos registram que enquanto os apóstolos caminhavam para o

quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos” (6-

lugar onde se reuniriam para Última Ceia, discutiam entre si sobre

11).

qual deles seria o maior no reino que Jesus ia estabelecer (cf. Mateus

No capítulo anterior, quando comentamos sobre o ato de

20:20-28; Lucas 9:46-48; 22:24-27). Alguns deles acreditavam que o

Maria lavar os pés de Jesus também comentamos sobre o costume

Messias subjugaria Roma e estabeleceria o Seu reino na Terra (cf.

naquela cultura das pessoas se reclinarem ao redor da mesa.

Atos 1:6).

Imaginemos todos os apóstolos reclinados à mesa com Jesus.

Os cinco primeiros versículos do capítulo 13 de João

Imaginemos Pedro, o quinto ou sexto da fila, e Jesus, aproximando-

registram a resposta de Jesus a essa discussão, sobre qual deles seria

se com a bacia e a toalha. Quando chega sua vez, Pedro está chocado

o maior. Jesus iniciou o Seu último retiro com uma atitude que

ao ver que o Senhor está lavando os pés deles. Chegada a sua vez ele

chocou aqueles doze homens. Ele tirou Sua capa e assumiu o papel

não agüenta e fala: “Senhor, vais lavar os meus pés?” (v. 6). É muito

de escravo. Naquela cultura era comum o convidado ter os seus pés

linda a maneira como Jesus lhe respondeu: “Você não compreende

lavados, mas era sempre um escravo que fazia isso. Jesus, portanto,

agora o que estou lhe fazendo; mais tarde, porém, entenderá”.
Algum irmão em Cristo já lavou os seus pés? Nunca me

estava assumindo o papel de escravo ao pegar a bacia e começar a

esquecerei quando o chefe de uma tribo que tinha se convertido

lavar-lhes os pés.
Parece que a frase “...e (Jesus) começou a lavar os pés dos

lavou os meus pés. Eu não esperava aquilo e me senti como Pedro.

discípulos” prepara-nos para algo que ia acontecer quando Ele

Fiquei surpreendido e me vi falando exatamente as mesmas palavras

lavasse os pés de Pedro. Vamos ver: “Chegou-se a Simão Pedro, que

de Pedro: “Você vai lavar meus pés?”. Ele sorriu para mim e sabia

lhe disse: ‘Senhor, vais lavar os meus pés?’. Respondeu Jesus:

falar em inglês o suficiente para responder: “Exatamente como

‘Você não compreende agora o que estou lhe fazendo; mais tarde,

Pedro!”.
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Pedro era muito sincero em tudo o que dizia.

Jesus a Pedro: “Você não compreende agora o que estou lhe fazendo;

Eu fiz a

mais tarde, porém, entenderá”.

pergunta, se alguma vez algum irmão em Cristo lavou os seus pés.

Em muitas situações na vida ficamos sem ter idéia do que

Talvez seja melhor eu perguntar: como você se sentiria se, sem que
você esperasse, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Criador do

Deus está fazendo.

Creio de todo coração que um dia, quando

Universo, lavasse os seus pés? Você consegue imaginar o que Pedro

conhecermos como somos conhecidos, receberemos as respostas para

sentiu quando Jesus lhe lavou os pés?

todas as nossas perguntas (I Coríntios 13:12). Até lá, essas palavras
de Jesus nos confortarão.

Que resposta linda Jesus deu a Pedro: “Você não compreende
agora o que estou lhe fazendo; mais tarde, porém, entenderá” (7).

Podemos dizer que Jesus nunca tinha interrupções, mas novas

Estas palavras são muito apropriadas para aquelas pessoas que estão

oportunidades, porque Ele transformava as interrupções em

chorando a morte trágica de um querido.

oportunidades.

Embora pareça que Pedro estivesse fazendo uma

interrupção, vemos que Jesus usou essa oportunidade para ensinar

Às vezes há momentos trágicos e difíceis de entender na vida

algo. Além de falar para Pedro esperar, porque no final entenderia o

do crente, para os quais estas são as palavras mais apropriadas.

que estava acontecendo, Jesus traz outro ensino.

Eu preciso compartilhar com vocês pelo menos um desses

Quando Pedro

momentos. Conheci anos atrás um casal que estava planejando fazer

pediu um banho completo, Jesus disse a Pedro que ele não precisava

o seminário teológico.

de outro banho, bastava limpar os pés.

Durante a última viagem de serviço do

Naquele tempo existiam as salas de banho públicas. Depois

marido à marinha, sua jovem esposa junto com a esposa de outro
As duas

do banho as pessoas iam a pé para casa e, como seus pés estavam

jovens foram carbonizadas na explosão do carro. As famílias, que

molhados, grudava-lhes o pó que pegavam durante o caminho.

viviam em outro estado pediram que eu oficializasse aquela dupla

Quando chegavam em casa não precisavam tomar outro banho,

cerimônia fúnebre e que ficasse ali mais um dia a fim de lhes

lavavam apenas os pés.

marinheiro sofreu um terrível acidente automobilístico.

consolar e dizer porque Deus permitiu que aquela tragédia

Nesta metáfora o banho representa a regeneração – nascer de

acontecesse. Como é comum acontecer, o momento da verdade foi

novo. Quando confiamos a Cristo a nossa salvação e nascemos de

junto ao túmulo. Pedi a Deus que me desse uma palavra para eu falar

novo, nossos pecados são lavados e nós somos purificados. Em

para as famílias e a que pareceu mais apropriada foi a resposta de

outras palavras, tomamos um banho. Mas, à medida que andamos no
mundo, nossos pés se sujam e quando isso acontece, não precisamos
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“nascer de novo outra vez” nem sermos regenerados. Precisamos

enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as

lavar os pés ou ter uma contínua purificação.

praticarem” (12-17).

Foi por isso que o Senhor estabeleceu a Mesa do Senhor, a

Jesus perguntou aos apóstolos: “Vocês entendem o que lhes

Eucaristia ou Comunhão, depende do nome com o qual você está

fiz?”. Você sabe dizer o que Jesus tinha feito por eles? É claro que

familiarizado.

Ele sabia que precisaríamos ser lembrados

Jesus lhes tinha lavado os pés e dado exemplo de humildade e de

constantemente da necessidade de lavar os pés. Quando pecamos,

serviço uns para com os outros. Eles jamais se esqueceriam disso!

precisamos confessar nossos pecados, confiar que Ele nos perdoa,

Mas o próprio Jesus explicou: “Eu lhes dei o exemplo, para que

nos purifica de toda injustiça e nos mantém puros (I João 1:7-9).

vocês façam como lhes fiz” (15).

Mas isso não é o novo nascimento. O corpo já está limpo, apenas os

O apóstolo Paulo, em sua exortação à igreja de Filipo,

pés são lavados.

mostrou que podemos aplicar este ensino tendo a mente de Cristo e

A seguir João escreve: “Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por

servindo uns aos outros em amor (Filipenses 2:1-5).

Desse ato

isso disse que nem todos estavam limpos” (11). Jesus teria mais a

simbólico com o qual Jesus iniciou este sermão tiramos duas

falar sobre aquele que O trairia. Mas Pedro e os outros apóstolos

aplicações, duas perguntas que devemos fazer. Uma pergunta deve

devem ter ficado felizes quando Jesus lhes disse que eles já estavam

ser feita ao Senhor todos os dias: “Como posso servi-lO, Senhor?”.

limpos, pois já tinham tomado banho e que precisavam apenas lavar

A outra é para aqueles que estão ao nosso redor: “Como posso servi-

os pés.

lo?”.
A história continua, conforme o relato de João: “Quando

Talvez outra pergunta ainda melhor que devamos fazer ao

terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e

Senhor Jesus e àqueles com quem nos relacionamos seja: “Como

voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: ‘Vocês entendem o que

posso amá-lo?”. Apesar de não ser tão evidente, Jesus tinha feito

lhes fiz? Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e com razão, pois

mais pelos apóstolos do que simplesmente lhes lavar os pés.

eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-

O que Jesus tinha feito por eles? Essa pergunta é respondida

lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu

logo no início do capítulo: “tendo amado os seus que estavam no

lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes

mundo, amou-os até o fim”.

verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor,

Ao lavar-lhes os pés Jesus os amou! Jesus os amou desde o

como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o

momento em que os conheceu e de uma maneira completamente
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nova para eles. Várias vezes nesse Evangelho João refere-se a ele

homens e eles, conforme a capacidade deles responderam a esse

mesmo como “o discípulo a quem Jesus amava” (cf. 13:23; 19:26;

amor. Tudo o que podemos dizer deles ali naquele cenáculo, por

20:2; 21:20, 24). João jamais se conformou com o amor com o qual

ocasião da Última Ceia, é que Jesus os amou e eles amaram Jesus.
A essência do que Jesus disse quando anunciou o novo

Jesus o amou. Depois de sessenta anos, na dedicatória do Livro do

mandamento para os apóstolos foi: “Vocês estão vendo esse homem

Apocalipse ele escreveu sobre Jesus: “...Ele nos ama...”.

do outro lado da mesa? O Meu mandamento é que vocês o amem do

Durante três anos Jesus demonstrou o Seu amor pelos
apóstolos de diferentes maneiras. Lavar-lhes os pés foi apenas uma

mesmo modo como Eu os amei!”.

Jesus prometeu duas

dessas maneiras. Ao lavar-lhes os pés Jesus mostrou até onde ia o

conseqüências resultantes da obediência a esse mandamento: o

Seu amor por eles. Observe que os apóstolos não estavam disposto a

mundo saberá que somos Seus discípulos e seremos grandemente

amar uns aos outros da mesma forma que Jesus os havia amado. Esta

abençoados.
Estudando a vida desses apóstolos aprendemos que muitos

foi a lição básica, neste exemplo de amor que Jesus lhes deu através

deles eram zelotes, ou seja, acreditavam na resistência judaica contra

da lavagem dos pés.
Jesus confirma a ligação entre o Seu amor por eles e a

o Império Romano. Um desses zelotes era Simão. Outro apóstolo

lavagem dos pés quando anuncia um “Novo Mandamento”: “Amem-

era um publicano, que ao invés de lutar contra os romanos,

se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos

trabalhava para eles, recolhendo impostos dos seus compatriotas

outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se

judeus para o governo romano. O que um publicano poderia ter em

vocês se amarem uns aos outros” (34, 35). Ao lavar-lhes os pés

comum com um zelote?

Jesus os amou. Quando Jesus falou que eles deveriam seguir o Seu

É interessante imaginar Simão, o zelote, olhando para

exemplo e lavar os pés uns dos outros, estava lhes ensinando a

Mateus, o publicano, do outro lado da mesa e os olhos de ambos

amarem uns aos outros como Ele os tinha amado durante três anos e

como a perguntar para Jesus: “O Senhor está dizendo que tenho que

como Ele os tinha amado quando lhes lavou os pés.

amar esse homem como o Senhor me amou? O que? Um zelote

Quando esses homens se reuniram com Jesus para o último

lavar os pés de um publicano e um publicano lavar os pés de um

retiro, todos tinham algo em comum: todos amavam Jesus porque

zelote?”. E os olhos de Jesus respondendo: “Exatamente! Quando o

Jesus os tinha amado.

Mais tarde João escreveu: “Nós amamos

mundo ouvir que um zelote está lavando os pés de um publicano e

porque ele nos amou primeiro” (I João 4:19). Jesus amou aqueles

um publicano está lavando os pés de um zelote – que um zelote está
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amando um publicano e um publicano está amando um zelote –

relacionamento afetivo e sexual. Ela aprendeu com seus pais que um

então, eles saberão que vocês são Meus discípulos”.

crente em Jesus tem tudo para usufruir um bom relacionamento

Depois de iniciar este retiro com o ato simbólico da lavagem

conjugal.

dos pés, Jesus chocou a todos com as más notícias: Ele os deixaria.

Jesus estava dizendo para os Seus apóstolos que durante três

Aparentemente eles compreenderam que Jesus estava falando da Sua

anos Ele os havia treinado e lhes comissionado para anunciarem ao

morte: “Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me

mundo, cheio de violência e crueldade, a mensagem de amor. Jesus

seguirão mais tarde” (36). Eles sabiam que Jesus estavam partindo e

ensinou que a melhor maneira de comunicar essa mensagem de amor

que eles não poderiam ir junto.

é amando uns aos outros.

Jesus estava dizendo que diante da Sua iminente partida, Ele

Não foram necessários muitos anos para que o mundo pagão

ia deixar para eles um novo mandamento. Como era do estilo de

e cruel visse os seguidores de Cristo serem mortos no Coliseu de

Jesus

sido

Roma, todos juntos, abraçados, surpreendendo a todos com o amor

demonstrado através da lavagem dos pés e da pergunta que lhes fez:

visível que tinham uns pelos outros, mesmo naquela situação. A

“Vocês entendem o que lhes fiz?”.

Lavando-lhes os pés, Jesus

platéia chegava a dizer: “Veja como eles se amam!”. Segundo dados

mostrou até onde ia o Seu amor e depois lhes disse que como Ele

históricos aconteceu de pessoas que estavam assistindo àquelas

tinha lhes lavado os pés, assim eles deveriam lavar os pés uns dos

mortes no Coliseu de Roma se juntarem aos discípulos de Jesus e

outros. Com isso Jesus estava dizendo que da mesma forma que Ele

morrerem com eles, de tão impressionados que ficavam com o amor

os tinha amado, eles deveriam amar uns aos outros.

que existia entre eles enquanto morriam juntos!

usar

ilustrações,

esse

novo

mandamento

tinha

Minha mulher e eu criamos cinco maravilhosos filhos.

Ao escrever uma de suas epístolas que se encontra no final do

Sempre tivemos em mente que eles estariam bem preparados para o

Novo Testamento, o apóstolo João apresenta dez boas razões porque

relacionamento conjugal se vissem no dia a dia, demonstração de

devemos amar uns aos outros (I João 4:7-21). A tradição conta que

carinho entre nós.

Um dia, durante o café da manhã, nós dois

João, na sua velhice era tão fraco que para ir à igreja precisava ser

estávamos bem carinhosos um com o outro e uma das nossas filhas,

carregado. Com sua voz fraca e baixa ele costumava se dirigir à

antes de sair para a escola, disse: “Ah, então é isso o que vocês fazem

congregação com essas palavras: “Filhinhos, amem uns aos outros!”.

quando a gente vai para a escola?”.

O apóstolo do amor aprendeu o novo mandamento de Jesus.

relacionamento

muito

bom

com

Essa nossa filha tem um
seu

marido,

incluindo

o
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valorizado e reconhecido é na sociedade. Entretanto, essa virtude

A Nova Aliança e a Nova Comunidade
Ao anunciar o novo mandamento durante a Última Ceia,

não tem valor na igreja, porque vai de encontro com o exemplo

Jesus estava dizendo aos Seus apóstolos: “Vocês assumiram um

ensinado por Jesus no Sermão na Última Ceia. Jesus ensinou que o

compromisso Comigo e Eu assumi um compromisso com vocês.

que o mais importante é o que você faz com aquilo que sabe.

Vocês estão em aliança comigo e Eu estou em aliança com vocês.

Nos quatro Evangelhos nós vemos que Jesus deu mais valor

Essa aliança foi firmada quando lancei para vocês o seguinte desafio:

às atitudes do que às palavras (Mateus 21:28-31). Ele ensinou que

‘Sigam-me, e eu os farei...’ (Mateus 4:19).

Há três anos vocês

provamos que o ensino dEle é o ensino de Deus quando nos

assumiram o compromisso de Me seguir e eu fiz de vocês uma das

dispomos a praticá-lo, ao invés de apenas estudá-lo e conhecê-lo.

Minhas soluções e respostas para o mundo. Mas agora vocês devem

Em outras palavras, Ele ensinou que o fazer leva ao conhecer,

estabelecer uma aliança e assumir um compromisso uns com os

enquanto a maioria em todo o mundo crê que o conhecer leva ao

outros. Amem uns aos outros da mesma maneira que há três anos Eu

fazer (cf. João 7:17).

tenho amado vocês!”.

Jesus deixou claro que apenas saber o que Ele ensinou

Eis aí o espírito e a essência do que Jesus começou a ensinar

quando lavou os pés dos apóstolos não vai trazer bênçãos para nossas

com o Sermão da Última Ceia e o Novo Mandamento, instruindo os

vidas e relacionamentos. Mas seremos abençoados se praticarmos o

apóstolos a colocar em prática a verdade contida naquele ato

que Ele ensinou naquele Último Retiro Cristão. Jesus concluiu o Seu

simbólico que iniciou o Último Retiro Espiritual.

O novo

Primeiro Retiro Cristão com uma ilustração muito profunda sobre a

mandamento introduziu nos apóstolos, a idéia da nova aliança e essa

diferença entre os discípulos que ouvem Suas Palavras e as praticam

nova aliança criou uma nova comunidade. Essa nova comunidade é

e aqueles que apenas as ouvem sem jamais pô-las em prática (cf.

o que hoje chamamos igreja. Devemos todos orar para que a igreja

Mateus 7:24-27).
O ato simbólico com o qual Jesus iniciou este sermão e o

que freqüentamos seja essa comunidade de amor que Jesus instituiu

novo mandamento que expressa o Seu amor pelos apóstolos são o

quando ensinou o novo mandamento.
Finalizando essa introdução do Último Retiro Espiritual,

fundamento sobre o qual a igreja foi erguida. Nenhuma igreja poderá

Jesus fez esta linda descrição de fé: “Agora que vocês sabem estas

resistir às tempestades de problemas internos e externos se não

coisas, felizes serão se as praticarem” (17). O conhecimento é muito

estiver sobre este fundamento de amor a Cristo e aos irmãos. A

valorizado em muitas culturas – quanto mais você sabe, mais

igreja que for erguida sobre este novo mandamento e o princípio que
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Jesus ensinou quando lavou os pés dos discípulos, esta permanece

Em seguida Jesus molhou o pedaço de pão e o deu a Judas

firme porque está fundada sobre a Rocha do Cristo Vivo e

Iscariotes, filho de Simão. A Bíblia conta que assim que Judas pegou

Ressurreto.

o pedaço de pão, Satanás entrou nele. “O que você está para fazer,
faça depressa”, Jesus lhe disse.

É isso mesmo? (18-38)

Mas ninguém ali compreendeu

porque Jesus disse isso a ele. Como Judas era responsável pelo

Entre o ato simbólico da lavagem dos pés e o novo

dinheiro, alguns deles pensaram que Jesus o estava mandando

mandamento, Jesus reafirmou o que já tinha dito anteriormente, que

comprar o que precisavam para a Festa ou dar alguma coisa aos

nem todos os apóstolos estavam limpos e que Ele sabia qual deles O

pobres. A Bíblia conta que “Assim que comeu o pão, Judas saiu. E

trairia.

era noite” (30).
Nos versículos 18 a 20 Jesus afirma: “Não estou me referindo

Essa é a história extraordinária da traição de Jesus. Observe

a todos vocês; conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que

que João continua enfatizando em seu registro que tudo o que ele está

se cumpra a Escritura: ‘Aquele que partilhava do meu pão voltou-se

contando é o cumprimento das Escrituras. João também enfatiza que

contra mim’ (Salmo 41:9). ‘Estou lhes dizendo antes que aconteça,

certos episódios foram controlados pela Providência de um Deus

a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que Eu Sou. Eu lhes

Soberano. Encontramos esse comentário em todo o Evangelho de

garanto: Quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo;

João.

e quem me recebe, recebe aquele que me enviou’”.

É isso o que vemos nessas citações de Jesus que João faz nos

Depois de dizer isso Jesus se perturbou no espírito e

versículos 18 e 26: “Mas isto acontece para que se cumpra a

testificou: “‘Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá’. Seus

Escritura: ‘Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra

discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se

mim’” e “Respondeu Jesus: ‘Aquele a quem eu der este pedaço de

referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado

pão molhado no prato’”. Naquele tempo apenas amigos próximos

ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a

reclinavam juntos à mesa e molhavam o pão no mesmo prato. Fazer

dizer: ‘Pergunte-lhe a quem ele está se referindo’. Inclinando-se

isso e depois não ser amigo verdadeiro era considerado uma traição.

esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: ‘Senhor, quem é?’.

De acordo com os outros Evangelhos, quando Jesus falou que

Respondeu Jesus: ‘Aquele a quem eu der este pedaço de pão

um deles O trairia, “eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram:

molhado no prato’" (21-26).

‘Com certeza não sou eu!’” (Marcos 14:19). Sempre quis saber qual
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foi a reação de cada um deles quando Jesus falou que um deles O

O capítulo 13 registra no seu final, a resposta de Jesus à

trairia. Imagine como eles estavam inseguros e como era frágil a fé e

pergunta de Pedro, mas Ele continua a responder outras perguntas no

o compromisso deles com Jesus, poucas horas antes de o Senhor

capítulo 14. Essas perguntas e principalmente as respostas de Jesus

morrer na cruz pela salvação deles!

são a chave que desvendam o capítulo 14 para nós. Na verdade o

Isso se aplicou principalmente ao apóstolo Pedro.

Esse

capítulo 14 é uma conclusão do 13.

capítulo se encerra com o Senhor prevendo a negação tripla de Pedro.

Sugiro que você leia também o capítulo 14 e busque as

Tente imaginar a confusão interior de Pedro depois de ouvir do

respostas para as perguntas que Pedro fez no final do capítulo 13 e

Senhor que, antes que o galo cantasse, ele negaria o Senhor três

identifique também as perguntas dos outros apóstolos. Enfoque o

vezes. Pedro foi o pivô desse ensino de Jesus, nessa ocasião da

seu estudo nas respostas de Jesus, que são a parte central do Seu mais

lavagem dos pés. Por causa de Pedro este sermão de Jesus agora

longo. Sermão.

passou a ser um diálogo entre Ele e os onze.

Ao concluir este magnífico capítulo e resumindo um dos

A previsão da negação de Pedro foi uma resposta a duas

quatro capítulos que registram o Sermão da Última Ceia, tenho que

perguntas que ele fez. Durante todo o tempo que passou com os

retomar as perguntas básicas do nosso estudo.

apóstolos, era do estilo de Jesus despertar perguntas da parte deles.

Quem é Jesus nesse capítulo? Jesus é o Senhor e Mestre,

Por exemplo, quando Jesus disse que estava indo para um lugar que

humilde, que assume o papel de escravo e lava os pés dos apóstolos,

eles não podiam ir, Pedro fez essas duas perguntas: “Senhor, para

mostrando até onde ia o Seu amor por eles.

onde vais?” e “Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a

amoroso que ama Seus apóstolos e que lhes ordena amarem uns aos

minha vida por ti!” (João 13:36, 37).

outros como Ele os amou.

Jesus é o Senhor

O final deste capítulo 13 apresenta outro exemplo de um

O que é fé? Fé é o que fazemos com o que já conhecemos.

princípio bíblico que já vimos na apostila 25: não podemos deixar

Fé é aplicar o que aprendemos com Jesus a respeito de humildade e

que a divisão em capítulos e em versículos quebre a seqüência da

amor em nosso relacionamento com o Senhor e com todos os que

nossa leitura bíblica.

Essas duas perguntas de Pedro levam os

fazem parte da nossa vida. Fé é perguntar ao Senhor e àqueles com

apóstolos Tomé, Filipe e Judas a fazerem perguntas cujas respostas

quem nos relacionamos: “Como posso servi-lo?”. Fé é perguntar-nos

de Jesus estão no capítulo seguinte.

se somos a comunidade de amor que o Senhor da igreja quer que
sejamos e depois lutar pela fé para seguir o exemplo de Jesus. Fé é
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fazer a pergunta: “Será que entre nós existe tanta evidência de amor
como havia na primeira geração de crentes?”. Se não há evidência
suficiente, então a fé fará o que for preciso para produzir essa
evidência – amar aos outros como Jesus nos amou (34).
O que é vida? Vida é o que experimentamos quando somos
amados incondicionalmente da mesma forma que Cristo amou os
apóstolos.

Vida é tudo que vivemos quando amamos e somos

amados com o amor de Cristo.
Minha oração é que através deste estudo do Evangelho de
João você conheça Jesus, tenha fé e experimente a qualidade de vida
que Deus tem para você. Juntos tiramos muitas lições dos capítulos
11 a 13 deste Evangelho.
Antes de encerrar esta apostila quero convidá-lo a adquirir a
apostila 27, que dá continuidade ao estudo, versículo por versículo do
Evangelho de João.
Encerro agora com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo:
“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu
os amei, vocês devem amar-se uns aos outros” (João 13:34).
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