INTRODUÇÃO
ENCONTRO COM A PALAVRA
Esta é a terceira apostila de uma série de seis, especialmente
preparada para aquelas pessoas que acompanharam a transmissão dos
130 estudos, versículo por versículo do Evangelho de João. Não
deixe de ler as duas primeiras apostilas desta série, pois elas formam
uma seqüência e acompanhando essa seqüência você compreenderá
melhor todo o estudo.
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Lembre-se que o autor deste Evangelho é o apóstolo João e

Apostila n 25

ele deixou bem claro o seu propósito ao escrever o quarto Evangelho:
“Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais
miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram
escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus
e, crendo, tenham vida em seu nome”. (20:30, 31).
Vamos continuar nosso estudo e ver como João apresenta

O Evangelho de João
Versículo por Versículo
(Capítulos 8-10)

Jesus, o Cristo, a fim de que creiamos e tenhamos a vida no Seu
nome.
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Essa pergunta era uma armadilha.

Eles acreditavam que

Capítulo 1

Jesus discordaria da Lei de Moisés e assim ficaria desacreditado.

“Três Fatos do Pecado e da Salvação”

Interessante eles acharem isso! Já devia ter ficado bem claro através

(8:1-36)

dos Seus ensinos e pregações de Jesus, que Ele era misericordioso e
que amava incondicionalmente. Eles não viam como Jesus poderia

No capítulo 7 do Evangelho de João vimos que quando Jesus

ser fiel à Sua prática de aplicar a Lei na vida do povo e dos pecadores

ensinava, Ele era o maior Mestre do mundo e quando Ele pregava,

sob o prisma do amor de Deus e ao mesmo tempo manter-Se fiel à

era o maior Pregador do mundo. Como eu gostaria de ter visto Jesus

Lei de Moisés.

pregar o sermão que aparece em uma forma resumida nesse capítulo!

Jesus se abaixou e escrevia no chão com o dedo. Como eles

(cf.7: 37-39). Como é de se esperar, as pessoas responderam de duas

insistissem na pergunta, Ele acabou Se levantando e disse: “Se algum

maneiras diferentes a essa grande pregação de Jesus.

de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela”. E

Depois de todos os episódios relatados no capítulo 7, cada um

se abaixou de novo e continuou a escrever no chão.

foi para a sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele

Em resposta ao que Jesus disse, aqueles que tinham levado a

tinha esse hábito. Quando as pessoas iam embora, Ele Se retirava

mulher para ser condenada e apedrejada começaram a sair, um a um,

para um lugar reservado a fim de orar. Lemos que no raiar do dia

começando pelos mais velhos, até que só ficou Jesus com a mulher,

Jesus está sentado no pátio do Templo ensinando para várias pessoas

de pé, na Sua frente. Jesus, então, se levantou e lhe perguntou:

que se reuniram ao Seu redor. Quando os rabinos se sentavam para

“Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?”.

ensinar, assumiam uma postura de autoridade.

Senhor’, disse ela”.

“‘Ninguém,

Os mestres da lei e os fariseus trouxeram até Jesus, que estava

A mensagem sutil que está por trás do fato de nenhum

ensinando no templo, uma mulher que havia sido pega em adultério.

homem ter condenado a mulher, é que Jesus é mais do que um

Eles a colocaram em pé diante de todos, envergonhando-a e

homem. De acordo com a resposta de Jesus à pergunta dos líderes

perguntaram a Jesus: “Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato

religiosos, Ele tinha o direito de jogar a primeira pedra. Isso faz com

de adultério. Na Lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E

que Suas palavras dirigidas para aquela mulher sejam as palavras

o senhor, que diz?”.
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mais bonitas que um pecador possa ouvir: “Eu também não a

colheita espiritual, precedido pela conversa que Ele teve com a

condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado”.

mulher samaritana, que descobriu a Água Viva e se tornou uma fonte

Temos observado no Evangelho de João, que uma das

para que outras pessoas fizessem a mesma descoberta. A seguir,

maneiras usadas por Jesus para ensinar, era através do que chamamos

depois de curar um homem junto ao Tanque de Betesda, Jesus inicia

de “ato simbólico”. Os profetas do Velho Testamento gostavam de

um importante diálogo com os líderes religiosos e deixa muitas lições

ensinar através dos “atos simbólicos”. Jeremias foi campeão em

através desse diálogo.

pregar usando esse estilo e Ezequiel foi chamado “o profeta da

No capítulo 6 Jesus alimentou cinco mil famílias e depois

pantomima”, porque ele representava seus sermões.

pregou e anunciou que era o Pão da Vida.

Certa vez Jeremias pegou um vaso grande do Templo e, na

O capítulo 8 começa com outro ato simbólico que demonstra

frente de todos, jogou-o no chão quebrando-o em pedacinhos. A

o amor de Jesus por uma mulher pecadora. Não há dúvidas que ela

seguir fez uma pregação com a seguinte mensagem: “É isso o que

era uma mulher pecadora e que realmente havia sido pega em

Deus vai fazer com essa nação se vocês não se arrependerem de seus

adultério. Jesus dá continuidade a esse ato simbólico pregando sobre

pecados.

o pecado.

Ele vai usar os babilônios para fazer isso!”.

Não há

dúvidas de que Jeremias atraiu a atenção de todos para depois
entregar uma mensagem tão forte!

É interessante observar que quando Jesus respondeu à

Jeremias, Ezequiel e outros

pergunta dos escribas e fariseus dizendo “Se algum de vocês estiver

profetas pregavam usando atos simbólicos.

sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela”, a começar dos

Similarmente observamos o número de sermões de Jesus

mais velhos até os mais jovens, de acordo com uma tradução da

registrados no Evangelho de João, que começam com um ato

Bíblia, “tendo sido acusados pelas suas próprias consciências, um a

simbólico. O capítulo 2 inteiro se encaixa nessa classificação e o

um saiu e não jogou nenhuma pedra, até que restaram apenas Jesus e

capítulo 3 registra a declaração mais dogmática de Jesus, feita depois

a mulher”.

da conversa com Nicodemos; o capítulo 4 é precedido da declaração

Existe muita especulação quanto ao que Jesus estaria

de Jesus: “Eu sou a Água Viva”. Ele é a Água que sacia para sempre

escrevendo com o dedo na areia, aparentemente ignorando aqueles

nossa sede e que se torna uma fonte para outras pessoas. Nesse

acusadores. Certa vez eu li um comentário que sugeria que talvez

mesmo capítulo lemos o ensino de Jesus sobre a semeadura e a

Jesus estivesse escrevendo os nomes dos homens que faziam parte
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daquele grupo e que já tinham se deitado com aquela mulher. Apesar

conversavam com Ele. Como podemos explicar o aparente amor que

de ser isso pura especulação não deixamos de ficar curiosos para

os pecadores tinham por Jesus e o prazer que tinham em estar com

saber o que Jesus escrevia no chão.

Ele? Os pecadores e publicanos sentiam-se à vontade nos banquetes

Outras pessoas sugerem que Jesus estava escrevendo os dez

que tinham com Jesus e demonstravam gostar da Sua presença. Será

mandamentos que eles tinham quebrado. O fato de Jesus ser Deus e

que era porque Jesus ria das suas piadas de mau gosto? Ou porque

conhecer o coração daqueles homens levanta mil e uma

aprovava o que eles faziam ou diziam? Jamais! Tenho certeza que

especulações. Talvez Jesus tenha tido essa atitude apenas porque

era porque Jesus os amava e eles sabiam desse amor. Eles podiam

queria mostrar que os estava ignorando. A questão mais importante

ver esse amor nos olhos e no rosto de Jesus. Eles podiam perceber

desse episódio é a atitude de Jesus em relação ao pecado e à maneira

no tom da Sua voz, que Jesus não os condenava. Ele mostrava e

como Ele lidou com um pecador.

declarava que não os condenava. Ele também expressou amor por

A maneira como nos comparamos aos outros revela a opinião

aquela mulher quando lhe disse: “vá e abandone sua vida de

que temos de nós mesmos. Quando os líderes religiosos acusaram

pecado”.

aquela mulher de pecado, Jesus, com sabedoria lhes respondeu:

Um dos meus autores preferidos escreveu sobre a existência

“Vocês não têm pecado? Se não têm, podem jogar a primeira pedra”.

de três fatos do pecado. Primeiro fato: o pecado tem um castigo;

Os mais velhos perceberam mais rápido do que os mais jovens que

segundo fato: o pecado tem poder; terceiro: o pecado tem um preço.

também eram pecadores.

Para aqueles que acham que não têm

Esses são os três fatos do pecado. Ele também escreveu sobre os três

pecado, faço a seguinte pergunta: “Quantos anos você tem?”.

fatos da salvação. Primeiro fato: o castigo do pecado foi cancelado

Aqueles que já têm cinqüenta anos vão me dar uma resposta mais

com a morte de Jesus Cristo. O primeiro fato da salvação superou o

honesta do que os que têm vinte.

primeiro fato do pecado através do ato de Jesus ao morrer na cruz.

No capítulo 3 desse Evangelho, vimos que Jesus não veio ao

Segundo fato: o Espírito Santo é o Poder que controla o poder do

mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo (16-18).

pecado – “Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque

Além de pregar a verdade Jesus demonstrou na prática, essa

aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo”

dimensão da Sua mensagem.

Acho que os pecadores podiam

(I João 4:4). É assim que o apóstolo expressa o segundo fato da

perceber isso nos olhos e nas expressões de Jesus, quando

salvação na epístola que escreveu sobre certeza da salvação, no final
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do Novo Testamento. Se você crê, se bebeu da Água Viva e o

salvação e perdão a Cristo, além de nos perdoar Jesus nos trata como

Espírito Santo flui de você como uma fonte ou como um rio, entenda

se nunca tivéssemos pecado.

que o Espírito Santo também é o Poder suficientemente forte para

Imagine sua vida como se fosse uma fita. Agora imagine o

vencer o poder do pecado na sua vida. Esse é o segundo fato da

Trono do Julgamento de Cristo e o Senhor passando a fita da sua

salvação: o pecado tem poder, mas o Espírito Santo é o Poder

vida. Antes de passar a fita Jesus remove dela a parte que registra o

superior ao poder do pecado.

seu pecado e depois torna a colar a fita. Quando Jesus passa a fita da

O terceiro fato do pecado é o mais difícil de ser superado pelo

sua vida ou da minha, é como se nunca tivéssemos cometido nenhum

milagre da salvação. A “mancha do pecado” ou o “preço do pecado”

pecado.

deixa muitas cicatrizes irreversíveis. Paulo afirmou que o salário do

Além da palavra “justificação, existe também a expressão

pecado é a “morte” (cf. Romanos 6:23). A figura da morte nesse

“aos olhos de Deus”, igualmente muito expressiva, e encontrada mais

contexto significa as piores conseqüências possíveis.

de 150 vezes no Novo Testamento. Aos olhos de Deus não existe

As conseqüências do pecado podem ser terríveis e geralmente

pecado para a pessoa que foi justificada. Mesmo que haja cicatrizes

são irreversíveis. Não dá para “endireitar” ovos mexidos! Muitas

no nível horizontal dos relacionamentos humanos, aos olhos de Deus

das conseqüências do pecado não podem ser revertidas. Suas piores

não existem cicatrizes. Vamos ilustrar essa situação: Imagine que

conseqüências

“cicatrizes

você tenha sido julgado por um crime pelo qual é inocente. Seu

Por exemplo, uma pessoa que comete pecado de

julgamento é diante de um juiz, num tribunal repleto de pessoas.

assassinato e depois busca perdão em Jesus Cristo. Essa pessoa tem

Você precisa de um advogado com a função de convencer o juiz da

o pecado removido através da cruz de Cristo, mas isso não traz a

sua inocência, e não o auditório presente.

vítima de assassinato de volta nem livra o assassino da punição

espectadores o considerem culpado, cabe ao juiz considerá-lo

imposta pela sociedade.

inocente para que você seja libertado. O importante é o que o juiz

irreversíveis”.

podem

ser

consideradas

como

Existe uma palavra muito expressiva nas Escrituras que

pensa a respeito da sua inocência.

mostra como Deus supera o terceiro fato do pecado com o terceiro
fato da salvação que é: “justificação”.

Mesmo que os

No capítulo 5 lemos que o Pai não julgará ninguém, porque

Quando confiamos nossa

Ele sujeitou todo julgamento ao Filho (cf. 5:22). Quando estivermos
diante do Juiz de toda a Terra, a dimensão terrena de julgamento feita
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pelo homem não terá o menor sentido. O único julgamento que

cicatrizes ou conseqüências irreversíveis do pecado.

valerá será o julgamento que Cristo faz de você. Isso torna em boas

podemos observar o grande amor de Jesus por aquela mulher quando

novas a expressão do Novo Testamento “aos Seus olhos”.

Ele diz: “Agora vá e abandone sua vida de pecado”.

O

Evangelho da justificação é que “aos Seus olhos” será como se nunca

Uma vez que o pecado deixa cicatrizes irreversíveis no nível

tivéssemos pecado!

horizontal, nossa posição com relação a nossos filhos, quando eles

Entretanto, o pecado deixa cicatrizes em nossas vidas e em
nossos relacionamentos horizontais.

Por isso

não estiverem andando com o Senhor é orar: “Senhor, não deixe que

Quando pecamos, além de

haja cicatrizes irreversíveis!”. É por isso que a Bíblia insiste em nos

marcarmos nossa própria vida, também marcamos a vida daqueles

ensinar a não pecar. Deus nos ama e quer nos proteger das terríveis

que estão ao nosso redor. Foi isso que Martinho Lutero quis dizer

conseqüências do pecado. Não existe nada de bom no pecado! Vou

com a expressão “o pecado sempre tem um irmão gêmeo”. Como

repetir: “Não existe nada de bom no pecado!”. Por isso, não peque!

nosso pecado sempre envolve outra pessoa, deixamos cicatrizes em

“...vá e abandone sua vida de pecado”.

nós e nos outros.

As boas novas dos dois primeiros fatos da salvação são que o

De acordo com Tiago, quando estivermos deixando esse

castigo do pecado foi removido e o poder do pecado pode ser

mundo receberemos vestes imaculadamente brancas, sem qualquer

vencido. Mas no nível horizontal, o preço do pecado pode ser muito

mancha.

alto. “O salário do pecado é a morte”! Isso quer dizer que o pecado

O pecado causa manchas em nossas vestes e é bem

provável que manchemos as roupas de outras pessoas também.

não traz nenhuma conseqüência boa.

Continuamos a manchar essas vestes até que, quando Cristo vier,

A verdade dinâmica que temos para descobrir nesse ato

nossas vestes estarão parecendo aventais de pintor, totalmente

simbólico de Jesus é a Sua atitude em relação ao pecador; a atitude

cobertas de manchas!

do pecador em relação a Jesus; e a atitude de Jesus em relação ao

Quando buscamos Jesus, aos olhos dEle nossas vestes estão

pecado. O que esse ato simbólico nos ensina é uma ilustração do

sem nenhuma mancha, mas em se tratando do nível horizontal, do

Evangelho que Jesus veio trazer e proclamar ao mundo.

nosso relacionamento com outras pessoas, é muito difícil, mas muito

Também podemos observar a atitude de Jesus em relação aos

difícil mesmo apagar essas manchas; às vezes é impossível. No nível

acusadores legalistas. A conversa de Jesus com aquela pecadora

horizontal, nem Deus pode resolver o problema das manchas,

estabeleceu o cenário para um sermão maravilhoso de Jesus sobre o
6
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pecado e suas conseqüências.

Na apostila 24 você encontra o

“Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus

comentário que fizemos do capítulo 7 desse Evangelho e nele
observamos que Jesus era um grande pregador.

escondeu-se e saiu do templo”.

A mesma

Essa pregação de Jesus, essa discussão que Ele teve com os

observação pode ser feita também no capítulo 8.

líderes judeus tem a aparência de um diálogo. Leia novamente este

Dizem que quando lemos a Bíblia achando que não vamos

capítulo 8 e procure abstrair dele a essência do que Jesus pregou.

encontrar nada não encontramos mesmo. Por isso o meu desafio

Observe que basicamente o que Jesus disse foi: “Eu sei de onde vim

agora é que você leia o capítulo 8 e encontre algo. Procure lembrar

e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para

que essa passagem ainda faz parte da discussão que Jesus manteve

onde estou indo, porque vocês são dominados pela ignorância. A

com os líderes religiosos e nesse ponto ela atinge o seu apogeu.

origem de vocês é a ignorância e são controlados por ela e vão

Quando isso acontece temos as boas novas que alguns líderes

morrer na ignorância se não crerem em Mim!" (cf. 8:14, 19). E

religiosos judeus se converteram: “Tendo dito essas coisas, muitos

depois, nos versículos de 21 a 24 está a essência do que Jesus diz:

creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: ‘Se

“Vocês vêm do pecado, são escravos do pecado e vão morrer no

vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente

pecado se não crerem em Mim”. E a seguir nos versículos 37 a 44,

serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os

resumidamente, foi isso o que Jesus disse: “O pai de vocês é o diabo.

libertará’. Eles lhe responderam: ‘Somos descendentes de Abraão e

Vocês vêm do diabo, estão sob o controle do diabo e irão para o

nunca fomos escravos de ninguém.

Como você pode dizer que

diabo se não crerem em Mim”. Esse é um resumo parafraseado do

Jesus respondeu: ‘Digo-lhes a verdade: Todo

registro que João fez desse sermão. Procure abstrair a mensagem do

aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem

diálogo contida nos versículos seguintes à história da mulher que foi

lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre.

pega em adultério.

seremos livres?’.

Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres” (8:30-36).

Faça um traçado desse diálogo, desde o capítulo 5 até o

Semelhantemente ao sermão no último dia da festa das

capítulo 8, quando alguns dos judeus pegaram em pedras para atirar

cabanas, essa mensagem dinâmica de Jesus gerou duas reações

em Jesus. Depois que fizer esse estudo e o resumo do que Jesus

diferentes. Alguns creram nEle; mas, no final do capítulo lemos:

disse aos fariseus e mestres da lei, você entenderá porque aqueles que
não creram, pegaram em pedras para atirar em Jesus.
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Jesus não foi nenhum pouco sutil. Ele foi muito claro e

No capítulo 8 do Evangelho de João, esse é Jesus, isso é fé e

objetivo na Sua pregação. Como você acha que foi ter ouvido essa

isso é vida.

pregação de Jesus? Não nos espanta que os líderes religiosos tenham
ficado esfumaçando com o que Jesus falou e por isso quiseram
apedrejá-lO. Também não é surpresa alguma que outros tenham
crido nEle depois de ouvirem Seu sermão. A esses, Jesus disse que

Capítulo 2

continuassem na Sua Palavra e se tornassem discípulos verdadeiros

“As Três Dimensões da Fé”

(30-36).

(8:30-36)

Que decisão você tomou depois de estudar essa discussão do
capítulo 8 de João?

A você, que tem acompanhado nosso

Como era de se esperar, quando Jesus terminou esse sermão

pensamento nos estudos desses oito capítulos quero fazer uma

houve dois tipos de respostas do público que O ouviu. Uma resposta

pergunta: em que você crê a respeito de Jesus? Será que você crê em

positiva e outra negativa.

todas essas declarações que Jesus fez, do capítulo 5 ao capítulo 8?

religiosos gerou uma palavra de Jesus que é uma das passagens mais

Quando

os

judeus

creram,

Jesus

lhes

disse

que

A resposta positiva de alguns líderes

importantes do Novo Testamento:

permanecessem na Sua Palavra e se tornassem discípulos verdadeiros

“‘Se vocês permanecerem firmes na minha palavra,

(cf. 30-36). Você está pronto para ouvir as seguintes palavras que

verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e

Jesus pronunciou: “Se vocês permanecerem firmes na minha palavra,

a verdade os libertará’. Eles lhe responderam: ‘Somos descendentes

verdadeiramente serão meus discípulos”? Ou será que você seria

de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode

intelectualmente honesto, assumiria sua oposição e O apedrejaria

dizer que seremos livres?’. Jesus respondeu: ‘Digo-lhes a verdade:

para fora da sua vida para sempre? Lembre-se que você tem apenas

Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não

duas escolhas: ou você considera Jesus um mentiroso ou até, se for

tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para

menos agressivo, um lunático, ou você O faz Senhor e Salvador

sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres”

pessoal de sua vida.

(8:31-36).
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Jesus jamais usou a palavra “cristão”.

Paulo, o grande

Quando eu falo sobre o novo nascimento e suas evidências, e

missionário da igreja de Cristo, também jamais usou a palavra

pergunto se elas já nasceram de novo, geralmente elas respondem:

“cristão” nem convidou ninguém para se tornar “cristão”.

“Acho que ainda não”. Aí então me concentro na terceira dimensão

Encontramos a palavra “cristão” na Bíblia, apenas três vezes. Esse

de fé perguntando: “você é um discípulo de Jesus Cristo?”.

foi um termo usado pelo mundo incrédulo para se referir aos

resposta que geralmente ouço é: “O que é ser um discípulo?”. O que

seguidores de Cristo. Na Bíblia consta que apenas uma vez essa

eu respondo é: “aí está o problema!”.

A

palavra foi usada por um crente, por Pedro, que escreveu: “Contudo,

Nas palavras de Jesus dirigidas aos que tinham crido nEle

se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por

encontramos a fé em três dimensões. A primeira dimensão é crer.

meio desse nome” (I Pedro 4:16). Essa palavra, portanto, não é usada

Crer conforme a descrição de João. Entretanto a decisão de crer é

por Deus, nem por Jesus e nem pelo Espírito Santo para se referir a

apenas a primeira dimensão da fé em Cristo.

um autêntico seguidor de Jesus.

A segunda dimensão da fé em Cristo implica em permanecer

Como pastor já ouvi diversas vezes pessoas dizerem: “Pastor,

na Palavra de Jesus e tornar-se Seu discípulo verdadeiro. A palavra

será que sou um cristão?”. Eu respondo que as Escrituras não usam

“discípulo” tem o significado de “aprendiz”, ou seja, aquela pessoa

essa palavra para se referir aos seguidores de Cristo. Tudo fica mais

que aprende, à medida que pratica o que lhe foi ensinado.

claro se usarmos as mesmas palavras do Novo Testamento. Jesus

Onde moro existe um grande estaleiro no qual funciona uma

dizia às pessoas para que cressem nEle; e depois que elas criam, Ele

escola técnica ou de aprendizes.

as chamava de “crentes”. Essa palavra usada por Jesus significava

semanas de aulas teóricas e depois duas semanas de aulas práticas no

mais do que crer apenas intelectualmente. Ela se referia àqueles que

estaleiro, onde os alunos aplicam tudo o que aprenderam em sala de

criam nEle de todo coração e por opção, por livre escolha e vontade.

aula. Depois de duas semanas de aulas práticas os alunos voltam

Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: você se sentiria ofendido

A escola funciona com duas

para a sala de aula, para mais duas semanas de teoria. Depois de

se escutasse alguém se referindo a você como um “incrédulo”?

cinco anos eles sabem tudo sobre metalurgia e tubulação naval e

As pessoas geralmente sabem se são crentes ou não e a

dominam tudo o que tem aprendido durante esse processo.

maioria acha que ser considerado um incrédulo é uma ofensa.

Essencialmente foi isso o que Jesus ensinou quando convidou
aquelas pessoas para O seguirem e disse que se elas assim se
9
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conduzissem, realmente seriam Seus discípulos.

Quando Jesus disse para que eles permanecessem na Sua

De acordo com Jesus, a primeira dimensão de fé é crer; a
segunda, tornar-se um discípulo dEle e seguí-lO.

Palavra até que conhecessem a verdade, Ele não estava falando de

Depois Ele

um conhecimento intelectual nem teológico. Jesus estava falando de

apresentou a terceira dimensão da fé. Jesus não estabeleceu quanto

conhecer através de um relacionamento com Aquele que é a

tempo devemos segui-lO como aprendizes, para que entremos na

Verdade. No Novo Testamento a palavra “conhecer” é usada no

terceira dimensão da fé.

sentido de um relacionamento íntimo.

Ele simplesmente definiu a terceira

dimensão da fé quando disse: “E conhecerão a verdade, e a verdade

Nessa passagem Jesus está apresentando a fé em três

os libertará”.

dimensões. A fé se inicia com a decisão e o compromisso de “crer”.

Quando Jesus disse isso alguns fizeram essa observação:

É assim que iniciamos nossa jornada de fé. Mas isso é apenas o

“Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de

começo. Existe um ditado chinês que diz que uma jornada de mil

ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?”.

Jesus

quilômetros começa com um passo. Mas, o que vem depois desse

respondeu-lhes: “Todo aquele que vive pecando é escravo do

primeiro passo? Discipulado! Nesse momento o tema dessa acirrada

pecado”.

discussão entre Jesus e os líderes religiosos é a escravidão. Na

Um escravo não tem autoridade para libertar outro escravo,

verdade Jesus estava dizendo aos líderes religiosos que eles eram

mas um filho tem autoridade para libertar um escravo. Usando essa

cativos, escravos da própria ignorância, escravos do diabo,

mesma metáfora Jesus continuou: “...se o Filho os libertar, vocês de

escravizados pelo inferno, escravos do pecado. Quando você vai

fato serão livres”.

além das páginas sagradas e O conhece, a verdade o liberta da

Podemos repetir o que Jesus falou, com outras palavras:

ignorância, do pecado, do inferno e do diabo.

“Venham para Minha Palavra, porque quando vocês crêem em Mim

Um autor anônimo escreveu esse pequeno poema intitulado

e continuam na Minha Palavra tornam-se verdadeiramente Meus

“Um Urso Faminto”:

discípulos. E como discípulos, caminhando na Minha Palavra, irão

Um urso faminto prendeu sua pata numa armadilha fatal.

além das páginas sagradas e terão um relacionamento Comigo,

Tentava desesperado vencer a dor e livrar-se daquele mal.

porque Eu sou o Filho, Aquele que é a Verdade. Quando vocês Me

Acorrentado a uma árvore, urrava de dor, gritava por sua

conhecerem dessa maneira, Eu os libertarei”.

liberdade.
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Uma velha coruja, do alto da árvore, assistia o urso, que

reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por

àquela altura, mal podia se mover.

meio do seu sangue” (Apocalipse 1:5).
O nome “Jesus” significa “Salvador” e “salvar” quer dizer

Ali de onde estava, filosofou para aquele pobre ser:
“Senhor urso, para que todo esse barulho?”

“libertar”. De acordo com o significado do Seu nome e com a

O senhor precisa ter um pouco mais de autocontrole”.

profecia que os anjos fizeram a Seu respeito, é natural que Jesus nos

O autor deste poema estava falando sobre a vida. Existem

ensine como sermos livres dos nossos pecados.

dois tipos de pessoas: os livres e os que hoje são chamados de

Você é livre para fazer o que quer fazer, ou faz o que precisa

“viciados”. Viciados em cocaína, heroína ou outro tipo de droga

e tem que fazer?

Nós, que cremos em Jesus e O seguimos,

pesada. Mas esses não são os únicos tipos de vícios. Existe o vício

enfatizamos que nossos pecados estão perdoados por causa de Jesus.

da lascívia, por exemplo. O vício tem diversas formas e tamanhos.

Essa é a verdadeira maravilha do Evangelho.

Existem pessoas que são viciadas em trabalhar, em comer, ou em

anunciaram que Ele Se chamaria Jesus porque nos salvaria ou

outros tipos de compulsão. Indiferentemente do tipo de vício que a

libertaria dos nossos pecados. Não importa qual seja o seu vício,

pessoa tenha, a questão é que ela não é livre. Essas pessoas são

Jesus o salva. Confie nEle como seu Salvador pessoal e seja salvo do

representadas por esse urso patético acorrentado à árvore.

seu vício!

Mas os anjos

A raiz de todos os vícios é o pecado. Jesus foi até a raiz do

Como você encara aqueles que não são livres? Qual é a sua

problema das pessoas que não são livres, quando disse que qualquer

reação ao encontrar pessoas que são obrigadas a fazer o que querem

um que continua no pecado não é livre.

por causa do vício?

Você tem compaixão dos alcoólatras, dos

Quando Ele nasceu anjos anunciaram que Seu nome seria

viciados em droga, das pessoas pegas pela armadilha mortal dos

Jesus, porque nos salvaria dos nossos pecados (cf. Mateus 1:21).

narcóticos? Ao encontrar-se com os cativos, Jesus queria libertá-los

Observe que a profecia não é que Jesus sacrificaria Sua vida para nos

(Lucas 13:10-16).

dar perdão dos pecados, mas sim que nos salvaria dos pecados. Na

O poema do urso patético acorrentado à árvore reflete o triste

dedicatória do Livro do Apocalipse João descreveu Jesus como “a

quadro de milhões de pessoas no mundo de hoje que estão viciadas

testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos

num tipo de pecado em forma de substâncias químicas.
Infelizmente o poema também retrata muitos seguidores de
11
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Cristo que são livres, mas, como a coruja, não têm compaixão dos

mil anos, encarnado no Seu próprio corpo. O Cristo que hoje vive

viciados, antes, olham para eles com superioridade, sem mostrar

em você e em mim não gosta de ver pessoas cativas e não fazer nada.

qualquer compaixão.

Eu tive a experiência de me encontrar com pessoas cativas e

Jesus não é como a coruja. Ele jamais olhou para os cativos
com superioridade ou indiferença.

sentir Cristo se incomodando dentro de mim com o estado delas.

Como é que você, em quem

Um pequeno grupo do qual participei se encontrava

Cristo habita, reage diante de um viciado? Um dos meus autores

semanalmente na minha casa, durante um período de cinco anos, e

preferidos, num lamento sobre a teologia liberal que duvida de quase

reunia oito homens que estavam se recuperando do alcoolismo e das

tudo que diz respeito a Jesus escreveu: “Eu creio que Ele existe

drogas. Nesse grupo vi Cristo libertar pessoas miraculosamente, da

(referindo-se a Cristo), enquanto eles não têm certeza que Ele existiu;

mesma forma que Ele fazia há dois mil anos. O que eu vi nesse

e enquanto eles não sabem bem o que Ele fez, eu sei que Ele ainda

pequeno grupo é a aplicação do que vimos no capítulo 8 de João, nos

faz”. Outro autor acrescentou a esta citação: “Deus é quem Ele

versículos 30 a 36.

afirma ser, e faz qualquer coisa que Ele afirma que pode fazer. Você

Posso lhe fazer uma pergunta pessoal?

Você, que tem

é o que Deus diz que você é. Você pode fazer qualquer coisa que

participado do estudo versículo por versículo do Evangelho de João,

Deus diz que você pode fazer, porque Ele existe e está em você”.

o que tem representado para a sua vida as respostas às três perguntas

A verdade mais poderosa do Novo Testamento é “Cristo em

que servem de base para nosso estudo?

vocês, a esperança da glória” (Colossenses 1:27). O que quer dizer

Você tem encontrado respostas expressivas para a pergunta

“Cristo em vocês”? Podemos parafrasear este versículo assim: “Que

“quem é Jesus?”? Nesse capítulo 8 Jesus é o Filho que liberta e não

vocês descubram este grande segredo: Cristo em seus corações é a

quer que Seus discípulos sejam como aquele urso patético preso a

única esperança que existe!”.

correntes.

Você acredita nisso? Você acredita que o mesmo Cristo que

Você tem encontrado respostas para a pergunta “o que é fé?”?

viveu durante 33 anos em um corpo humano hoje vive em você?

No capítulo 8 encontramos a minha resposta preferida: a fé se

Você acredita nessa encarnação que ocorreu há dois mil anos e na

apresenta em três dimensões. A primeira dimensão é crer; a segunda

encarnação que acontece hoje? Eu creio; e creio que Cristo hoje tem

é: porque você crê e permanece na Palavra de Jesus torna-se Seu

o mesmo sentimento pelos viciados que tinha quando viveu há dois

discípulo; a terceira dimensão da fé é continuar na Palavra até passar
12
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além das páginas sagradas e conhecer Jesus através de um

disse por quanto tempo devemos ser discípulos antes de nos libertar.

relacionamento pessoal com Aquele que é a Verdade, e finalmente

Permaneça fiel. Permaneça na Palavra de Jesus e Ele o libertará.

ser libertado.
Nesse capítulo também encontramos respostas para a terceira
pergunta “o que é vida?” nessa expressão: vida é liberdade. Gosto
muito da seguinte descrição de fé, porque retrata o meu testemunho.

Capítulo 3

É comum um crente novo na fé ter todo tipo de experiência. A partir

“Crer Para Ver”

do momento em que ele crê, passa a conhecer de fato o Filho, por

(João 9:1-12)

meio de um relacionamento, o que o leva à sua liberdade. Mas essa
não foi a minha experiência. Eu cri, tornei-me um discípulo durante

Continuando nosso Estudo do Evangelho de João versículo

trinta anos e só então experimentei essa dimensão de fé. Quando fui

por versículo, comentaremos agora o capítulo 9, onde lemos o

libertado foi como se eu tivesse sido libertado da prisão.

seguinte: “Ao passar, Jesus viu um cego de nascença.

Seus

Hoje vivemos na cultura do “instantâneo”, café instantâneo,

discípulos lhe perguntaram: ‘Mestre, quem pecou: este homem ou

chá instantâneo, pudim instantâneo, informação instantânea, tudo

seus pais, para que ele nascesse cego?’. Disse Jesus: ‘Nem ele nem

instantâneo. Por isso queremos tudo instantaneamente em nossa vida

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

espiritual. Como já dissemos, Deus faz isso às vezes, mas não é

manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a

sempre que Ele nos dá tudo no início da nossa jornada de fé.

obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém

Conheci muitas pessoas como eu, que precisaram de anos seguindo a

pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo’.

Cristo até passar a ter um relacionamento com Cristo que os libertou.

Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-

Essas três dimensões da fé mostram que a salvação não é apenas um

a aos olhos do homem. Então lhe disse: ‘Vá lavar-se no tanque de

destino, mas uma jornada.

Siloé’ (que significa ‘enviado’). O homem foi, lavou-se e voltou

Você já creu e já se tornou um aprendiz? Há quanto tempo

vendo.

Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto

você está servindo a Jesus como um aprendiz? Não devemos nos

mendigando perguntaram: ‘Não é este o mesmo homem que

surpreender se esse processo como aprendiz for demorado. Jesus não

costumava ficar sentado, mendigando?’. Alguns afirmavam que era
13
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ele.Outros diziam: ‘Não, apenas se parece com ele”.Mas ele próprio

qual ela serve de ilustração estimulam ainda mais o diálogo hostil

insistia: ‘Sou eu mesmo’.

‘Então, como foram abertos os seus

com os líderes religiosos. A essa altura esses líderes religiosos já

olhos?’, interrogaram-no eles. Ele respondeu: ‘O homem chamado

tinham decidido que não poderiam coexistir com Jesus e iniciam um

Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me

plano para levá-lo à morte.

disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, e agora vejo’. Eles

Este capítulo também levanta uma profunda discussão.

lhe perguntaram: ‘Onde está esse homem?’. ‘Não sei’, disse ele.”

Quando Jesus com Seus discípulos encontraram aquele cego de

(9:1-12).

nascença, os discípulos fizeram a seguinte pergunta a Jesus

Temos aqui mais um ato simbólico de Jesus. No capítulo 5

relacionada com a teologia daqueles dias: “Mestre, quem pecou: este

Jesus cura um homem junto ao Tanque de Betesda, o que dá início a

homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?”. Os antigos

um diálogo com os líderes religiosos, permeado de muitas lições; no

rabinos acreditavam que a doença era resultado de pecado e de

capítulo 6 Ele alimenta cinco mil famílias e o diálogo continua,

acordo com essa teologia, a cegueira daquele homem era o resultado

propiciando a oportunidade para a pregação do Sermão do Pão da

do pecado de alguém.

Vida; no capítulo 7, a Festa das Cabanas, uma metáfora simbólica,

Os chamados “amigos e consoladores” de Jó também

propicia a oportunidade para o sermão em que Jesus faz um convite a

achavam que a doença e o sofrimento dele era conseqüência de

todos os sedentos. Ele convida todos os que têm sede a virem e

pecado. Para Jó não era nada confortante ouvir que tudo o que ele

descobrirem que Ele é a Água Viva que sacia a sede e se torna um rio

estava passando era por causa de algum pecado em sua vida. De

do qual outros podem beber; o capítulo 8 começa com uma conversa

acordo com seus “consoladores”, a morte dos dez filhos de Jó deveria

que ilustra a dinâmica do sermão que leva à conversão de vários

ser conseqüência de pecado na vida deles.

líderes religiosos.

A pergunta dos discípulos deixava implícito que aquele

Vemos que o capítulo 9 começa com outro ato simbólico:

homem era cego porque Deus o estava punindo por causa dos seus

Jesus cura um homem de quarenta anos, cego de nascença. Esse ato

pecados ou por causa do pecado de seus pais. Como ele era cego de

simbólico dá origem à metáfora que ilustra um sermão de Jesus.

nascença, não dava para dizer que sua cegueira fosse resultado de seu

Nesse

próprio pecado.

sermão

Jesus

declara

que

é

a

Luz

do

Mundo.

Semelhantemente à cura do capítulo 5, esta cura e o sermão para o
14
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Os rabinos acreditavam que um bebê podia pecar no ventre da

Com a brilhante e eloqüente metáfora das oito bem-

mãe, por isso havia sentido nessa pergunta. Milhões de pessoas hoje

aventuranças (cf. Mateus 5), Jesus nos ensinou, dando o Seu

acreditam na reencarnação e que a infelicidade nessa vida é

exemplo, como devemos realizar as obras de Deus em nossas vidas.

conseqüência de erros em vidas passadas.

De acordo com Jesus quando nos tornamos Seus discípulos, tornamo-

Talvez esse conceito

também estivesse implícito naquela pergunta feita a Jesus.

É

nos luzeiros para o mundo e Ele sempre tem um lugar para cada um

maravilhoso ouvir a resposta de Jesus: “Nem ele nem seus pais

de nós onde podemos brilhar nossa luz. Jesus deu seqüência a essa

pecaram”.

metáfora no Sermão da Montanha com uma exortação: “Vocês são a

Essa resposta leva a outra pergunta: “Se a cegueira daquele

luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre

homem não é resultado do seu próprio pecado nem do pecado de seus

um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca

pais, então por que ele nasceu cego?”. Agora estamos prontos para

debaixo de uma vasilha.

outra resposta maravilhosa de Jesus aos seus discípulos: “isto

apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim

aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele”.

brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas

Estou sobre uma cadeira de rodas desde 1983 e já busquei nas

Ao contrário, coloca-a no lugar

boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”

Escrituras uma resposta de Deus para a pergunta: “Por que o mal e o

(Mateus 5:14-16).

sofrimento vêm sobre a vida de pessoas tementes a Deus?”.

Nas Suas últimas horas de vida neste mundo Jesus disse aos

Encontrei na Palavra de Deus trinta razões porque Deus permite que

seus apóstolos: “Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para

Seu povo sofra. Nessa declaração Jesus apresenta uma das melhores

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

explicações para o sofrimento: “isto aconteceu para que a obra de

conceda o que pedirem em meu nome” (João 15:16). Com isso Jesus

Deus se manifestasse na vida dele”.

disse que posicionaria os apóstolos estrategicamente, como luzeiros

O fundamento deste ensino é que o propósito da vida humana

para que fossem frutíferos.

é apresentar as obras de Deus. Jesus mostrou como fazemos isso ao

Na continuação deste versículo Jesus ensinou que se

orar no final de Sua vida: “Eu te glorifiquei na terra, completando a

entendermos que fomos salvos para sermos frutíferos, o Deus Pai

obra que me deste para fazer” (João 17:4).

começará a responder nossas orações.
O problema é que buscamos a salvação como tudo o que
15
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buscamos na vida, procurando uma motivação egocêntrica, como:

operou, a fim de nos convencer de que Ele é o Cristo, o Messias, o

“Qual o benefício que isso trará para mim?”. Nossa motivação deve

Filho de Deus (cf.20:30, 31). A cura do cego de nascença é uma

ser: “O que isso redundará para Jesus?

dessas evidências miraculosas.

Como Deus poderá ser

glorificado?”, mas o que acontece é que geralmente, as pessoas têm a

Depois de falar que a cegueira daquele homem era para que

seguinte pergunta no seu íntimo: “O que eu vou ganhar com a

as obras de Deus fossem manifestadas, Jesus fez uma declaração

salvação?”.

muito importante: “Enquanto é dia, precisamos realizar a obra

A importância deste ensino de Jesus está em mostrar que o

daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode

propósito da cegueira daquele homem era para que as obras de Deus

trabalhar”.

pudessem ser vistas através da vida dele.

Observe como Jesus tinha determinação para realizar a obra

Eu acredito que a pergunta mais freqüente feita todos os dias

de Deus. Depois de sua conversa com a mulher samaritana junto ao

é: “Por que?”; e quando chegarmos no céu a expressão mais repetida

poço de Jacó, Jesus menciona a obra de Deus. Ele transbordou de

será “Ah!”. Enquanto vivemos nesta dimensão precisamos buscar

alegria por tê-la realizado, quando a mulher encontrou a Água Viva.

nas Escrituras respostas para os nossos “por quês”. No livro de Jó

Nessa ocasião Jesus fez a seguinte declaração: “A minha comida é

aprendemos que o sofrimento e a provação acontecem pela vontade

fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra” (4:34).

permissiva de Deus. O sofrimento e a tribulação vêm de Satanás,

Em todo o Evangelho de João estão registradas referências de Jesus à

mas somente porque Deus permite. Quando alguma coisa trágica

obra de Deus e como que Ele desejava realizá-las.

acontece, como a cegueira daquele homem, as pessoas perguntam

No capítulo 5, Ele afirmou que havia provas de que Ele era

“por que?”. A resposta de Jesus a essa pergunta é a minha preferida:

quem dizia ser.

“isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida

finalizando a obra que lhe tinha sido designada e também suas

dele”.

últimas palavras na cruz: “Está consumado! Pai, nas tuas mãos eu
No livro de Isaías encontramos estas credenciais do Messias:

entrego o meu espírito” (João 19:30; Lucas 23:46).

“Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos
surdos” (Isaias 35:5).

Já comentamos como Ele glorificou o Pai

No versículo 4 deste capítulo Jesus inclui os discípulos na

O propósito de João ao escrever esse

obra a ser realizada, o que quer dizer que você e eu também estamos

Evangelho foi apresentar um registro dos sinais milagrosos que Jesus

incluídos: “Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que
16
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me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar”.

nascença. Aquele homem obedeceu ao que Jesus falou, foi, lavou-se

Quando Jesus fala em “noite”, Ele está se referindo ao fim dessa vida

no tanque de Siloé e voltou para casa enxergando.

terrena. Mas também pode significar as oportunidades para fazer a

Imediatamente vemos sua luz brilhar. Seus vizinhos são os

obra de Deus, cujo tempo para a sua realização está estabelecido.

primeiros a ver a luz daquele homem brilhar e disseram: “Não é este

Depois de compartilhar essas boas novas Jesus cospe na terra,

o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns

coloca a mistura de terra com saliva nos olhos do homem e lhe diz:

afirmavam que era ele. Outros diziam: “Não, apenas se parece com

“Vá lavar-se no tanque de Siloé”. É interessante observar como cada

ele”. Mas ele próprio insistia: “Sou eu mesmo”.

cura que Jesus realizava era diferente da outra.

Nesse episódio

Esse episódio é um bom exemplo do que aprendemos a

encontramos outra resposta para a pergunta “o que é fé?”. Veja que

respeito de testemunho. Testemunhar não é apenas dar bom exemplo

“O homem foi, lavou-se e voltou vendo”.

com a nossa conduta de vida. Há momentos em que nossa luz brilha

Essa é uma boa resposta para a pergunta “o que é fé?”. Jesus

através do testemunho verbal do milagre que recebemos. As pessoas

operou essa cura misturando terra à Sua saliva, colocando-a nos

se sentirão atraídas para nós em razão do que Deus faz em nossas

olhos do homem e mandando-o lavar-se; Ele poderia ter operado esse

vidas; e quando é pedida uma explicação, devemos expressar

milagre de outras maneiras, afinal, Ele é o Grande Médico! Mas o

verbalizando as razões da esperança que temos (cf.I Pedro 3:15).

fato é que Jesus requereu do homem uma participação, uma atitude

Algo maravilhoso tinha acontecido para aquele homem.

de fé na ministração dessa cura.

Quando as pessoas viram as evidências daquele milagre ficaram

No milagre em que a água foi transformada em vinho os

impressionadas e quiseram saber o que aconteceu e o que tudo aquilo

servos tiveram fé para tirar a água dos vasilhames e começar a servi-

poderia significar em suas vidas.

la como vinho; o lanche do menino foi multiplicado enquanto

como foram abertos os seus olhos?”. E o homem respondeu: “O

passava das mãos de Jesus para as mãos dos discípulos, até chegar às

homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos

mãos da multidão faminta. Nessas ocasiões tanto os apóstolos como

meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me, e

os servos no casamento tiveram uma participação no milagre. Eles

agora vejo”. Quando eles perguntaram “Onde está esse homem?”,

tiveram que aplicar a fé para que o milagre acontecesse. Jesus não

ele simplesmente respondeu: “Não sei”.

agiu sempre dessa forma, mas foi assim que operou a cura no cego de
17
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Ele não entendia muita coisa sobre esse milagre, mas uma

dava visão aos cegos e ao mesmo tempo revelava a cegueira dos que

coisa ele sabia: ele era cego e passou a ver. Ele não sabia como tinha

achavam que enxergavam alguma coisa.

acontecido. O que ele sabia é que era cego, mas o homem chamado

Os fariseus ouviram esse discurso de Jesus, entenderam muito

Jesus colocou uma mistura de terra e saliva nos seus olhos e mandou-

bem o que Jesus estava dizendo e fizeram a aplicação correta dele:

o lavar-se. Ele foi, lavou-se e passou a ver!

“Acaso nós também somos cegos?”. E Jesus respondeu: “Se vocês

Temos aqui mais uma vez, uma definição de fé: o fazer leva

fossem cegos, não seriam culpados de pecado; mas agora que dizem

ao conhecer. Na nossa jornada de fé precisamos crer para ver. Crer

que podem ver, a culpa de vocês permanece”.

leva ver. Na experiência desse cego de nascença que passou a ver

Em certa mina de carvão nos Estados Unidos, houve uma

porque creu e obedeceu a Jesus temos uma resposta para o que é fé.

explosão e trinta mineiros ficaram soterrados durante três dias, sob
completa escuridão, até que um grupo de resgate chegou até eles.
Depois da chegada do resgate e depois de muita comemoração, um

Á Luz do Mundo
Dissemos anteriormente que a cura daquele homem no

dos mineiros perguntou: “Por que vocês não trouxeram nenhuma

Tanque de Betesda foi estratégica, porque iniciou o diálogo com os

iluminação?”.

líderes religiosos. Esse era o padrão de Jesus. Ele alcançou a mulher

pergunta silenciou todo o grupo e interrompeu a comemoração.

samaritana quando simplesmente passava por Samaria; mas seu

Todos perceberam que com a explosão, aquele mineiro tinha ficado

propósito era que aquela cidade fosse alcançada através daquela

cego mas só soube disso quando a iluminação chegou.

mulher. Na sua passagem por Jericó Jesus alcançou Zaqueu, que por

Essa

Podemos fazer uma analogia desse episódio com o que Jesus

sua vez alcançou a cidade para Jesus.

estava dizendo para aqueles líderes religiosos. Eles estavam cegos

Como já vimos, a cura do homem no Tanque de Betesda, no
capítulo 5, iniciou o diálogo com os líderes religiosos.

Na verdade, eles tinham levado lanternas.

espiritualmente, mas achavam que podiam ver. Até se gabavam de

Jesus

ter esclarecimento espiritual. Por outro lado aquele cego de nascença

prosseguiu com Seu discurso depois da cura do cego de nascença e

que Jesus curou representava os que sabem que não vêem. Esses são

declarou ser a Luz do Mundo. Quase no final do capítulo, João fala

curados da cegueira espiritual.

da aplicação que Jesus fez desse discurso, intitulando-se a Luz do
mundo – Ele era um tipo de luz muito especial. Jesus era a luz que
18

o

Apostila n 25 - O Evangelho de João, Versículo por Versículo (Capítulos 8-10) (Parte 3)

Quando os líderes religiosos, ofendidos, perguntaram: “Acaso

Vida é perceber que você nasceu espiritualmente cego, mas

nós também somos cegos?”, Jesus, em outras palavras, respondeu: “É

depois de encontrar Jesus, pode exclamar: “Uma coisa sei: eu era

exatamente isso que estou tentando fazer que vocês entendam!”.

cego e agora vejo!”.

O homem curado foi expulso da sinagoga e quando Jesus o

Caminhando pelos capítulos do Evangelho de João você vai

encontrou e Se revelou para ele, o homem creu e confessou Jesus

deixar que a Vida, Aquele que é a Luz que ilumina todo homem,

como seu Senhor. Conforme já observamos, esse capítulo e essa

revele sua cegueira espiritual?

história de cura contêm uma resposta muito linda para a pergunta: “O

Jesus mostra como você pode ser parte do processo de fé que

que é fé?”. Quando aquele homem creu, declarou Jesus como seu

opera os milagres que Deus quer ver na sua vida. Você quer andar

Senhor e O adorou. Esses passos de fé devem ser incluídos como

nessa Luz que é Jesus? Leia o capítulo 9 mais uma vez e faça a você

fator importante na resposta a essa pergunta.

mesmo essas três perguntas.

Na confissão de fé e adoração a Jesus daquele homem que
fora curado, descobrimos uma resposta maravilhosa para a pergunta
“Quem é Jesus?”. Da mesma forma que a mulher no poço, aquele
homem percebeu gradualmente a revelação de quem era Jesus. A

Capítulo 4

princípio ele não tinha idéia de quem fosse; sabia apenas o nome,

“Os Chamados”

“Jesus”. Sua compreensão a respeito de quem Ele era foi gradual, até

(João 10:1-16)

que O confessou como seu Senhor e O adorou.
O homem que recebeu a visão ao se encontrar com Jesus e as

Quando o homem que recebeu milagrosamente a visão foi

aplicações que Jesus fez dessa história respondem a terceira pergunta

expulso da sinagoga, Jesus pregou um sermão muito bonito e

“o que é vida?” usada nesse estudo. Para aqueles que se converteram

profundo, no qual Se declarou o Bom Pastor descrito por Davi no

depois dos 40 anos de idade, a salvação foi como encontrar a luz

Salmo 23.

depois de 40 de cegueira espiritual. Jesus revelou a cegueira deles e

compartilhar com vocês um princípio de estudo da Bíblia.

Antes de considerarmos este sermão tenho que

A Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e

os curou, e a partir daí eles viram pela primeira vez.

versículos que conhecemos hoje. Os livros do Novo Testamento
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foram assim divididos quase mil anos depois de terem sido escritos, a

entender o que Jesus quis dizer com esta metáfora. Ela refere-se a

fim de auxiliar o estudo e a referência a passagens específicas.

vários aspectos fascinantes do cuidado com as ovelhas.

Quando acaba um capítulo e começa outro, devemos observar se o

Um aprisco é um lugar numa cidade ou vila, reservado para

assunto que está sendo abordado muda ou não, e se existe alguma

guardar as ovelhas durante a noite.

coisa no capítulo anterior que auxilia na compreensão do que está

pastores passavam por uma cidade ou por uma vila precisavam de

começando.

um lugar próprio onde guardavam o rebanho à noite, para que eles

Essa é exatamente a questão quando iniciamos a leitura do

Naquele tempo, quando os

pudessem dormir em alguma hospedaria.

capítulo 10 de João. A expulsão daquele homem da sinagoga ajuda-

Imagine cinco ou seis pastores diferentes, todos guardando

nos a compreender este ensino de Jesus: “Eu lhes asseguro que

seus respectivos rebanhos no mesmo lugar. Pela manhã, na hora de

aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe

recolher seu rebanho, cada pastor simplesmente chamava suas

por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é

ovelhas e elas iam saindo. Cada rebanho reconhecia a voz do seu

o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas

pastor e o seguia. As ovelhas não seguiam a voz de um pastor

ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva

estranho nem de alguém que estivesse tentando roubá-las.

para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai

Jesus usou essa metáfora mas não foi compreendido. Creio

adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas

que nessa metáfora o aprisco se referia ao judaísmo. Jesus estava

nunca seguirão um estranho; na verdade, fugirão dele, porque não

declarando que quando um pastor chega à porta de um aprisco e

reconhecem a voz de estranhos” (10:1-5).

chama suas ovelhas, elas reconhecem sua voz e o seguem. Como

Jesus inicia Seu ensino dizendo: “Eu lhes asseguro”. Em

Bom Pastor, Jesus estava chamando Suas ovelhas para fora do

outras palavras: “o que eu vou falar agora é muito importante”. Jesus

aprisco do judaísmo.

continua usando uma metáfora, “mas eles não compreenderam o que

Não podemos esquecer que todos os apóstolos eram judeus e

lhes estava falando” (10:6). A metáfora era sobre um aprisco de

que todos os membros da igreja mencionados nos primeiros nove

ovelhas.

É importante ter o mínimo de conhecimento sobre os

capítulos do Livro de Atos também eram todos judeus. Na metáfora

cuidados com um rebanho, e o que é um aprisco de ovelhas, para se

Jesus estava se referindo ao homem que Ele tinha curado. Os líderes
religiosos expulsaram aquele homem da sinagoga porque ele tinha
20

o

Apostila n 25 - O Evangelho de João, Versículo por Versículo (Capítulos 8-10) (Parte 3)

reconhecido Jesus como Senhor e O tinha adorado. Através dessa

tudo o que pudesse sobre o pastoreio de ovelhas, a fim de

metáfora Jesus estava dizendo: “Não foram vocês que o expulsaram

compreender melhor o significado dessas várias metáforas bíblicas,

da sinagoga, fui Eu que o chamei para fora do aprisco. Ele está Me

como as que Davi usou e como a que estamos enfocando agora.

seguindo porque é uma das Minhas ovelhas e por isso conhece

Uma noite ele compreendeu o que significa ser a porta das ovelhas.

Minha voz”.

Esse homem se impressionou ao encontrar um grande aprisco no

No capítulo 10 Jesus faz outra afirmação: “Eu sou a porta das

meio de uma vila, com vários rebanhos que passariam a noite lá. Um

ovelhas”. Na metáfora sobre o aprisco Jesus é o Pastor que está

pastor havia recebido a responsabilidade de guardar aquele rebanho

chamando Suas ovelhas para fora do aprisco.

durante a noite.

Como eles não

entenderam essa figura de linguagem, a Bíblia diz que: “Jesus

O aprisco era todo cercado por um muro que

assegurava a proteção das ovelhas.

afirmou de novo”.

Onde seria o portão havia um espaço de mais ou menos dois

Ele tentou explicar novamente o que aconteceu com aquele

metros de largura. O pastor estudioso perguntou: “onde está a porta

homem que tinha sido expulso da sinagoga: “Então Jesus afirmou de

para proteger o rebanho de sair à noite ou da entrada de

novo: ‘Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das ovelhas. Todos os

predadores?”. O pastor de ovelhas deitou-se esticado naquele espaço

que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas

e disse: “Eu sou a porta. Nenhuma ovelha sai ou entra sem passar

não os ouviram. Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo.

por cima de mim e nenhum predador entra sem que eu acorde”.

Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para

A aplicação pessoal dessa metáfora está nessas palavras de

roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham

Jesus: “quem entra por mim será salvo”. E a outra aplicação é:

plenamente” (10:7-10).

“Entrará e sairá, e encontrará pastagem”. De maneira corajosa

Podemos responder à pergunta “quem é Jesus?” de várias

Jesus declarou aos líderes religiosos judeus que estava estabelecendo

maneiras. Em várias ocasiões Jesus declarou: “Eu Sou...”. Jesus

outro aprisco e estava chamando o rebanho do judaísmo para esse

responde a essa pergunta ao dizer que é o Bom Pastor, sobre o qual

novo aprisco que estava formando.

Davi escreveu, e a seguir, noutra metáfora acrescenta: “Eu sou a

metafórica Jesus estava definindo a igreja que Ele ia construir.

porta das ovelhas”.

De maneira profética e

Nos dezesseis primeiros capítulos do Evangelho de Mateus

Um pastor viajou para a Terra Santa determinado a descobrir

lemos sobre o estabelecimento do reino de Jesus. No capítulo 16
21
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Jesus declara que estava edificando Sua igreja e que as portas do

“Entrará e sairá, e encontrará pastagem”. Você já observou

inferno não iam poder vencê-la.

esse tema na Bíblia? Podemos dar o nome de “As Vindas e Idas do

Até o capítulo 16 do Evangelho de Mateus Jesus fala do

Povo de Deus”. Antes de ser obreiro de Deus, o obreiro foi um

estabelecimento de um reino, mas nesse capítulo Ele declara que

adorador de Deus.

estava construindo Sua igreja e que os poderes do inferno não O iam

experimentaram uma vinda até Deus. Antes da ida frutífera eles

impedir. A palavra “igreja”, literalmente, significa “os chamados”, e

tiveram um encontro marcante com Deus, uma vinda até Deus.

nessa linda e tão profunda metáfora Jesus faz uma descrição

Aqueles que saem para servir a Deus já

Ao estudar as biografias na Bíblia, procure conhecer as

maravilhosa da igreja.

experiências marcantes que cada pessoa teve com Deus antes de sair

Na verdade essa é uma metáfora dupla. Jesus afirma ser a

para o trabalho dEle.

Moisés, por exemplo, teve 80 anos de

porta através da qual as ovelhas devem passar para serem salvas. A

experiência com Deus antes de viver os 40 anos frutíferos na obra de

palavra “salva” significa literalmente protegida e segura.

A

Deus. Foram 80 anos de vindas até Deus e 40 anos indo para Deus.

aplicação então é que somente através de Jesus podemos ser salvos

Estou convencido de que nossas idas têm sido geralmente infrutíferas

(cf.Atos 4:12). Mais adiante no Evangelho de João, Jesus diz a

e sem sentido porque simplesmente “vamos”, sem antes irmos

mesma coisa ao declarar que é o Único Caminho para o Deus Pai

primeiro para Deus. Por isso essa metáfora de Jesus é importante:

(cf.João 14:6).

“Entrará e sairá, e encontrará pastagem”. Que Deus abençoe nossas

Na segunda parte dessa metáfora que fala sobre os pastos

vindas e depois abençoe nossas idas!

verdes para as ovelhas encontramos a descrição do plano de Cristo,

Observe quantos convites Jesus fez para irmos até Ele.

de colocar aqueles que são salvos no aprisco que é a igreja. Na

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e

comunidade espiritual da igreja as ovelhas encontrarão tudo o que

eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam

precisam para viver para Cristo e servi-lO (Efésios 4:12).

de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão

Para Deus não é bom que o homem viva sozinho por isso Ele

descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo

coloca o solitário em família (cf.Gênesis 2:18). Quando ovelhas

é leve” (Mateus 11:28-30). “Se alguém tem sede, venha a mim e

perdidas encontram a porta da salvação, o Bom Pastor também é a

beba” (João 7:37). O que temos visto neste Evangelho é que quando

Porta do aprisco que mantém essas ovelhas salvas em famílias.

as pessoas respondiam ao convite de Jesus “indo” até Ele, sua sede e
22
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fome eram saciadas e encontravam descanso para suas almas.

sua terceira obra é nos guiar até o lugar certo para que nos

Depois disso ouviam a Grande Comissão: “Agora vão! Agora que

posicionemos, a fim de que Ele opere Sua vontade em nós e através

vocês tiveram uma vinda marcante e beberam da Água Viva, deixem

de nós.

que essa água se torne uma fonte da qual outros bebam. Agora que

Todo esse processo é ilustrado no Velho Testamento quando

sua sede foi saciada, tenha rios de água viva fluindo dentro de você

Deus tirou os filhos de Israel do Egito e levou-os para Canaã, a Terra

para outras pessoas”. Em outras palavras: “Agora que você teve uma

Prometida. “Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e

boa vinda, que a sua ida seja significativa”. “Entrará e sairá, e

nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos

encontrará pastagem”. “Depois de conduzir para fora todas as suas

antepassados” (Deuteronômio 6:23).

ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua

A voz de Deus se manifestava através de uma nuvem durante

voz”. Este versículo tem servido de consolo para muitas pessoas. Há

o dia e uma coluna de fogo durante a noite que os guiava pelo deserto

momentos em que o Bom Pastor quer fazer algo novo em nossa vida.

de descrença até a Terra Prometida. O exército egípcio na cola deles

(cf. Isaias 43:19). Nesse momento Jesus nos chama para sairmos

no deserto, sem duvida alguma foi o empurrãozinho que eles

para um novo capítulo que Ele quer escrever na nossa jornada de fé.

precisavam para definitivamente sair do velho e entrar no novo que

Às vezes não é a Sua voz chamando que ouvimos, mas, na Sua

Deus tinha para eles. Essa é a versão do Velho Testamento para a

providência amorosa, Jesus providencia um furacão em nossas vidas

mesma verdade que Jesus ensinou com essa metáfora do capítulo 10

que serve como um chute no traseiro nos empurrando para uma nova

de João.

situação.

Existe outra aplicação para essa metáfora: Quando ouvimos

Quando Jesus tem um lugar novo para nós Ele opera três

Jesus dizer que Ele é a Porta das Ovelhas e se sabemos que Ele é

obras em nossas vidas. Primeiro, Ele nos faz sair do lugar antigo.

nosso Pastor, nenhum predador (problema) pode chegar até nós sem

Como precisamos de segurança, resistimos deixar a zona de conforto

antes passar por cima do nosso Pastor. Isso deveria ser um consolo

do lugar antigo. É por isso que às vezes, além de nos chamar, Jesus

para os crentes fiéis que sofrem com doenças e deficiências. Eu que

precisa dar um “empurrãozinho” para fora do antigo lugar. Durante a

vivo hoje sobre uma cama, encontro grande consolo nessa aplicação.

transição entre o novo e o velho, Jesus opera a segunda obra em nós.

Como já vimos no Livro de Jó, esses problemas não vêm

Ele nos mantém caminhando durante esse período de transição. E

diretamente de Deus, mas só nos alcançam com a vontade permissiva
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do Senhor. Satanás precisou de permissão para atormentar Jó e eu

metáfora: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas

acredito que ele tem que ter permissão do nosso Pastor para nos

ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem.

afligir. Nenhum predador, nenhum problema chega até nós sem o

Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então

conhecimento do nosso Pastor.

o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado

Existe mais uma aplicação muito profunda na declaração que

e não se importa com as ovelhas”. (10:11-13).

Jesus faz nessa metáfora: “O ladrão vem apenas para roubar, matar

Com essas palavras severas Jesus estava confrontando os

e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente”

líderes religiosos judeus. Eles eram os ladrões e os assalariados a

(v.10). A quem Jesus estava se referindo quando falou em ladrões?

quem Jesus Se referiu. Eles faziam parte de um sistema religioso

E o que Ele quis dizer com essas palavras: “Eu lhes asseguro que

corrupto de exploração dos fiéis com o qual estavam fazendo

aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, é ladrão e

fortunas. É lógico que eles não davam a mínima para o homem que

assaltante”? Depois, no versículo 12, “O assalariado não é o pastor

tinha ficado, durante trinta e oito anos aleijado, junto ao Tanque de

a quem as ovelhas pertencem...”. A quem Jesus estava se referindo

Betesda; nem tão pouco se importaram quando ele foi curado.

quando se referiu ao “assalariado”?

Também não tinham o mínimo de compaixão por aquele homem

Lembre-se que quando Jesus purificou o Templo disse: “Está

cego e não mostraram nenhuma satisfação com o milagre que lhe deu
a visão.

escrito: ‘A minha casa será chamada casa de oração’ mas vocês
estão fazendo dela um ‘covil de ladrões’” (Mateus 21:13; Marcos

Como eles poderiam ser tão indiferentes com essa gente

11:17). Quando os romanos conquistaram Jerusalém quarenta anos

sofrida que Jesus amava tanto? A resposta é fácil: eles não eram

mais tarde encontraram no cofre do Templo o equivalente ao que

pastores, eram “assalariados”.

seria hoje mais de cinco milhões de dólares. Os líderes religiosos

profissionais, que trabalhavam por dinheiro e pelo prestígio que

mantinham um comércio de exploração muito lucrativo com os

aquela posição lhes dava.

peregrinos, que os fazia merecedores do título de ladrões.

defraudadores religiosos que ganhavam fortunas explorando os fiéis

Jesus também se refere aos “assalariados” como aqueles que

Quer dizer, eles eram religiosos

Além de tudo, eles eram ladrões,

peregrinos durante as festas religiosas e todo o povo que ia ao templo

não se importam com o rebanho, que não passam de meros

todos os dias.

contratados. Observe que nos versículos seguintes Jesus muda a

Mais adiante, nesse mesmo Evangelho, Jesus comissionou
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Pedro para mostrar seu amor pelo seu Senhor e Salvador alimentando

teológico, reconhecendo que existem pessoa que não crêem como

e pastoreando as ovelhas de Jesus. Aqueles líderes religiosos não se

eles, mas que também fazem parte do rebanho.

importavam nem um pouco com as ovelhas. Foi a Pedro que Jesus

A interpretação e aplicação pretendidas por Jesus estão

incumbiu de alimentar e cuidar das ovelhas. Antes disso, aqueles

demonstradas no Livro de Atos. Como já dissemos atrás, até o

líderes religiosos faziam fortuna explorando e extorquindo dinheiro

capítulo 10 desse livro todos os crentes são judeus.

do rebanho.

glorioso de Jesus referente à Igreja é que Ele incluiu os gentios no

O milagre

Jesus fez mais uma das suas declarações “Eu Sou”: “Eu sou o

Seu aprisco. Essa é a principal interpretação e aplicação do que

bom pastor”. Ele fez essa afirmação duas vezes. “Eu sou o bom

Jesus quer dizer com estas palavras “Tenho outras ovelhas que não

pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como

são deste aprisco”. A aplicação desse versículo é que não só os

o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas

judeus fariam parte desse novo rebanho.

ovelhas”.

revelação sobrenatural a Pedro três vezes repetidas, a fim de

O Senhor deu uma

Como no capítulo 5, o que Jesus está dizendo aqui é: “O Pai e

convencê-lo de que a igreja deveria incluir os gentios (cf. Atos 10).

Eu temos um relacionamento. Eu conheço o Pai e o Pai Me conhece.

Uma vez um evangelista messiânico judeu e grande pregador falou

Estou chamando Minhas ovelhas, como chamei a mulher samaritana,

para algumas centenas de estudantes num Seminário. Depois da

Nicodemos, o homem no Tanque de Betesda e este homem que

pregação, durante os cumprimentos, um aluno veterano lhe disse: “O

recebeu a visão”. Jesus estava se referindo a essas pessoas quando

senhor é o primeiro judeu cristão que eu conheço!”. O pregador

disse: “conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem”.

judeu virou-se para esse aluno veterano e lhe perguntou: “Você

No contexto dessa metáfora tão profunda, Jesus também

nunca tinha ouvido falar dos Doze Apóstolos?”.

declara: “Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco” (v. 16).

esquecer que os Doze Apóstolos eram todos judeus.

Não podemos

Já vi várias aplicações para esse versículo. Em uma igreja cujos

Existem duas razões para que o Evangelho pregado pelo

membros eram de uma raça só, ouvi a citação desse versículo e o

Cristo Vivo e Ressurreto e Seus seguidores seja descrito como uma

reconhecimento de que havia pessoas de outras raças que também

Revelação Hebraico-Cristã. Primeira razão: tudo em que cremos

eram ovelhas de Cristo; também já ouvi a mesma coisa de um grupo

como seguidores de Cristo está baseado nas Escrituras, que são o
Velho Testamento Judaico e depois o Novo Testamento, que relata a
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vinda de Jesus e o que isso significa para aqueles que crêem nEle.

quisermos ser salvos e ter vida eterna. Portanto, fé é recusar seguir a

Segunda razão: a igreja de Jesus Cristo era, inicialmente judia, antes

voz de estranhos e de ladrões.

de tornar-se um aprisco de vários tipos de ovelhas salvas, que ouvem

Fé também é escutar a voz de Jesus e se comprometer a

e conhecem a voz de Cristo, O qual as chama para fora do judaísmo

seguí-lO. Fé é tomar a decisão de mudar, sabendo que quando Ele

para O seguirem.

chama Suas ovelhas vai adiante delas e confirma esse milagre
enquanto elas O seguem. Fé é a orientação divina e a convicção de
coragem para segui-la. Esse é Jesus, isso é fé e isso é vida nos

Resumo
Este é o resumo que podemos fazer dos dezesseis primeiros

primeiros dezesseis versículos do capítulo 10 de João.

versículos do capítulo 10 de João: Quem é Jesus? Neste capítulo Ele
é a Porta pela qual as ovelhas podem entrar e encontrar salvação. A
partir daí as ovelhas podem ter entrada e saída contínua, vinda e ida,
através dessa Porta. Nesse capítulo Jesus é a Porta.

Capítulo 5

O que é vida nesse capítulo? Vida Eterna é ser uma das Suas

“Rebanho Seguro”

ovelhas; é a salvação encontrada quando se entra no aprisco através

(João 10:17-42)

da Porta que é Jesus e manter-se salvo e seguro. Vida é ir até Jesus e
sempre encontrar pastos verdes. Nossas necessidades são supridas

“Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me

quando vamos até Jesus, porque Ele veio ao mundo para que

conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e dou

tenhamos vida e vida plena. Vida então, é encontrar no aprisco

a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste

espiritual da igreja tudo que precisamos para viver para Cristo,

aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a

servindo ao nosso Senhor e glorificando a Deus.

minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que

E o que é fé? Fé é a convicção de que o Cristo Vivo e

meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la.

Ressurreto é a Porta que leva à salvação e às bênçãos do aprisco. Fé

Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade.

é crer que Ele é a única Porta através da qual devemos passar se

Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de
meu Pai” (14-18).
26

o

Apostila n 25 - O Evangelho de João, Versículo por Versículo (Capítulos 8-10) (Parte 3)

Com essas palavras Jesus descreve Sua obra mais importante.

Como seguidores de Cristo, somos comissionados para pregar

Durante três anos Ele exerceu Seu ministério e nesse momento está

o Evangelho por todo o mundo; e no início do Livro de Atos lemos

em Jerusalém, o cenário para a obra mais importante que Jesus

que devemos fazer discípulos para Jesus em todas as nações do

realizaria na Terra.

mundo, pregando o Evangelho. Levar essa Grande Comissão a sério

Como já dissemos na introdução deste curso, o Evangelho de
João possui vinte e um capítulos.

implica em entender que antes de tentarmos articular o Evangelho,

Nenhum desses capítulos diz

precisamos conhecê-lo muito bem.

absolutamente nada sobre o Seu nascimento nem sobre os Seus 30

Na Primeira Carta aos Coríntios Paulo apresenta uma

primeiros anos de vida; Metade deles fala dos três últimos anos Sua

definição clara e objetiva do “Evangelho”. Já imaginou o que ia

vida que correspondem ao Seu ministério publico.

Quando

acontecer se o pastor da sua igreja distribuísse papel e lápis para a

chegamos no capítulo 12 Jesus já viveu trinta e três anos, inclusive os

congregação e pedisse que cada um respondesse essa pergunta: “O

três anos de ministério público. Todos os capítulos restantes, metade

que é o Evangelho para o qual fomos comissionados a pregar para o

dos capítulos do Evangelho de João, enfocam a última semana da

mundo?. Liste alguns versículos que justifiquem sua resposta”.

vida de Jesus.

Nos primeiros quatro versículos do capítulo 15 de I Coríntios

Os quatro Evangelhos juntos somam 89 capítulos; apenas

Paulo dá a resposta à pergunta desse pastor: “Irmãos, quero lembrar-

quatro capítulos desse total enfocam o nascimento de Jesus e os

lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual

primeiros trinta anos de Sua vida; 85 capítulos concentram-se nos

estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que

últimos três anos de vida de Jesus aqui na Terra e 27 relatam a última

se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei; caso contrário,

semana de Sua vida. Por que a última semana de vida de Jesus é tão

vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi

importante?

O registro desta semana corresponde à metade do

o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as

conteúdo dessa biografia. Metade do livro de João dedica-se a relatar

Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as

o milagre da morte e da ressurreição de Jesus que nos trouxeram

Escrituras”.

salvação. A morte e ressurreição de Jesus trouxeram o perdão dos

O Evangelho que devemos pregar ao mundo é claro,

pecados de todo o mundo em geral, e em particular, dos seus e dos

específico, preciso e simples. Quando compreendemos o Evangelho,

meus pecados.

compreendemos porque a última semana da vida de Jesus foi tão
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importante e também o que Jesus quis dizer nesse versículo: “Por

Ele era um com o Pai (cf.14:20-24). Que desafio maravilhoso saber

isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para

que podemos ser um com Cristo, o Cristo Ressurreto, que era e que

retomá-la.

ainda é Um com o Pai.

Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha

espontânea vontade”.

No contexto deste ensino Jesus deu aos apóstolos uma

É interessante observar que em todo Evangelho Jesus jamais

promessa maravilhosa: Jesus disse que se eles fossem um com o

alegou fazer alguma coisa por Ele mesmo. O próprio Jesus afirma

Espírito Santo, como Ele era um com o Pai, eles fariam obras

que Ele não faz nada por Ele mesmo, mas é o Pai que faz tudo, nEle

maiores ainda do que as que viram Jesus fazer. Ao falar em obras

e através dEle. O Pai é a Fonte, o Poder e o Propósito de tudo que

maiores do que as que Ele fez Jesus deve ter se referido

Jesus fala e de toda obra que opera. O Pai é, literalmente, Aquele

quantitativamente e não qualitativamente, uma vez que seriam muitas

que faz tudo o que Jesus opera.

pessoas espalhadas pelo mundo fazendo a obra do Senhor.

A

Nesse versículo que acabamos de ler encontramos uma

essência deste ensino maravilhoso de Jesus - e nós nos

exceção. Nele Jesus afirma que Ele é quem está fazendo algo: “Por

aprofundaremos mais nesse assunto nos próximos capítulos -, é que a

isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para

Palavra de Deus foi anunciada e a obra de Deus realizada na Terra

retomá-la.

Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha

através dEle porque Ele era um com o Pai. Se os apóstolos também

espontânea vontade”. Continuando, Jesus acrescenta: “Esta ordem

fossem um com o Espírito Santo, a Palavra do Senhor seria

recebi de meu Pai”. Jesus conclui dizendo que essa atitude Ele

anunciada e Sua Obra realizada na Terra através deles.

tomou junto com o Pai. Jesus recebeu o comando e a autoridade do

Nessa passagem de João 10:17 a 42 Jesus está falando sobre

Pai para morrer e ressuscitar dos mortos.

Sua morte e ressurreição.

Você deve se lembrar da declaração

Mais adiante nesse capítulo, Jesus fala que Ele e o Pai são um

dogmática que Jesus fez a Nicodemos afirmando que Ele deveria

(cf. v.30) e que tudo o que Ele faz é uma extensão ou expressão da

morrer na cruz porque Sua morte na cruz era a única salvação de

Sua unidade com o Pai. Encontramos aqui uma resposta empolgante

Deus, e Ele, o Único Salvador de Deus. Nessa declaração Jesus está

para a pergunta “o que é fé?”.

acrescentando: “quando isso acontecer, não pensem que Minha morte

Durante a Última Ceia Jesus disse aos apóstolos que depois

na cruz é como a de outros que se opõem à Roma, sentenciados e

da Sua morte e ressurreição, eles poderiam ser um com Ele, como

levados à força para a cruz. Ninguém tira Minha vida de Mim. Eu
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vou fazer isso por Minha livre e espontânea vontade e a prova disso é

Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar?’. Responderam os

que voltarei a viver”.

judeus: ‘Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela

Não deveríamos nos surpreender ao ler que: “Diante dessas
palavras, os judeus ficaram outra vez divididos.

blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como

Muitos deles

Deus’.”

diziam: “Ele está endemoninhado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo?”.

Quem é Jesus no Evangelho de João? Não se esqueça que em

Mas outros diziam: ‘Essas palavras não são de um endemoninhado.

muitas passagens desse Evangelho está declarado explicitamente que

Pode um demônio abrir os olhos dos cegos?’” (10:19-21).

Jesus é o Messias. Em outras passagens, como esta, está claramente

O capítulo 10 continua e a partir do versículo 22 apresenta

dito que Ele é Deus; não é apenas divino e Filho de Deus, mas Ele é

outro assunto. Passaram-se meses entre o último episódio e esse que

Deus. Jesus é parte da Trindade; Ele é o Filho, o Deus Pai e o

começa a ser narrado: “Celebrava-se a festa da Dedicação, em

Espírito Santo. Os três são Deus.
Em toda a Bíblia encontramos a figura da Trindade. No

Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo
Os judeus reuniram-se ao redor dele e

primeiro livro da Bíblia, o Livro de Gênesis, por exemplo, Deus fala

perguntaram: ‘Até quando nos deixará em suspense? Se é você o

na primeira pessoa, mas no plural “nós”: “Façamos o homem à nossa

Cristo, diga-nos abertamente’”.

imagem”. Lendo o relato da criação percebemos que tanto o Pai

Pórtico de Salomão.

“Jesus respondeu: ‘Eu já lhes disse, mas vocês não crêem.

como o Espírito estavam presentes na criação. A Bíblia conta que o

As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas

Espírito de Deus pairava sobre as águas durante o processo da

vocês não crêem, porque não são minhas ovelhas.

As minhas

criação. No Evangelho de João lemos a oração que Jesus fez ao Pai:

ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu

“Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes

lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá

que o mundo existisse” (17:5). O Filho estava presente com o Pai e

arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do

com o Espírito na criação do mundo.
Essa parte do diálogo tem continuidade com esta pergunta

que todos; ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o

que fizeram a Jesus: “Até quando nos deixará em suspense? Se é

Pai somos um’”.

você o Cristo, diga-nos abertamente” (10:24). Jesus afirma que já

“Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo,

tinha respondido a essa pergunta, mas que eles não tinham crido.

mas Jesus lhes disse: ‘Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do
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Como vimos no final do capítulo 8, os líderes religiosos não

No capítulo 5 Jesus disse: “Não faltam evidências para vocês

tinham dúvidas de que Jesus estava afirmando ser o próprio Deus, e

crerem em Mim. Vocês não crêem em Mim porque não querem”. E

por isso tentaram apedrejá-lo por blasfêmia. Agora, no capítulo 10

aqui, no capítulo 10 Jesus aponta outra razão porque eles não crêem:

Jesus lhes diz a mesma coisa e “outra vez tentaram prendê-lo, mas

“Vocês não crêem porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas

ele se livrou das mãos deles” (v.39). João escreveu “outra vez”

conhecem-Me ouvem-Me, reconhecem a Minha voz e Me seguem e

porque eles já tinham tentado a mesma coisa conforme está no final

Eu lhes dou a vida eterna. E elas não se perderão”. Estas são as

do capítulo 8, depois de Jesus ter feito as mesmas declarações.

características das ovelhas de Jesus e Ele estava explicando porque

A questão da “Provisão de Deus” permeia todo o Evangelho

eles não criam: porque não eram Suas ovelhas.

de João. No capítulo 6 vemos a provisão de Deus em relação ao

Quando Jesus dá vida eterna às suas ovelhas, elas jamais se

ministério de Jesus: “Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e

perdem. Se elas já foram salvas, jamais perdem a salvação. Jesus

quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para

diz que elas realmente são Suas ovelhas, porque o Pai as levou até

fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me

Ele, deu-as a Ele. O Pai é a razão porque você buscou a Jesus. Ele é

enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca

o poder que está por trás da sua ida. E a glória de Deus é o propósito

nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque

da sua ida até a salvação (cf. 28-30). É isso o que de fato acontece

a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e

quando cremos e somos salvos.
Jesus continua usando a mesma metáfora, dando explicação e

nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia”
(6:37-47).

aplicação para ela: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as

Quando perguntaram a Jesus sobre Sua obra, Sua resposta foi

conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais

essencialmente essa: “É isso o que eu faço todos os dias. Ando por

perecerão; ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai,

este mundo declarando essas palavras, que são Espírito e Vida. E

que as deu para mim, é maior do que todos; ninguém as pode

quando falo essas coisas, aqueles que são do Meu rebanho, aqueles

arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um” (27-30).

que Me foram dados, são atraídos a Mim pelo Pai e pelo Espírito.
Eles ouvem a Minha voz e vêm.

Quando realmente compreendemos o que é salvação,

E quando vêm Eu jamais os

percebemos que a questão não é que estamos nos segurando a Cristo,

desprezo”.

mas sim que Ele está nos segurando.
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Quando nossos filhos eram pequenos, vivíamos numa cidade

chiqueiro quer dizer que ele nunca foi um filho. Se você é um filho

litorânea e íamos freqüentemente à praia. Um dia entramos no mar, e

pródigo ou tem um filho pródigo, console-se em saber que os filhos

as ondas estavam bem fortes. Eu quis segurar a mão do nosso filho

pródigos sempre voltam para a casa do pai. Nunca é tarde demais

menor, mas ele insistiu em apenas segurar o meu braço. A primeira

para cair em si e, como o filho pródigo, entender que você não

onda o derrubou. Quando ele se levantou tossindo e cuspindo água,

pertence ao chiqueiro desse mundo. Nunca deixe de orar pela volta

pediu: “Pai, segura a minha mão”. Meu filhinho logo descobriu que

dos filhos pródigos, porque é muito provável que eles sejam filhos

o pai segurando a mão dele era mais seguro do que ele tentar se

verdadeiros ou ovelhas, e que acabarão voltando (cf. Lucas 15:11-

segurar em mim. Nessa passagem Jesus está dizendo que a salvação

24).

e a certeza dela não depende de nos segurarmos ao nosso Pastor. A

Na faculdade perguntei ao meu professor de estudo bíblicos,

notícia boa é que Ele segura sempre a nossa mão!

Dr. J. Vernon McGee: “E se o filho pródigo tivesse morrido no

Jesus apresenta outra metáfora de rebanho nesses versículos

chiqueiro?”. E ele me respondeu: “Ele seria um filho morto e não

quando fala sobre ter as ovelhas em Suas mãos. Imagine Jesus com

um porco morto!”. O fato de ele estar no chiqueiro não fazia dele um

uma ovelha na palma da mão, representando você e eu. A promessa

porco. Ele era um filho no lugar errado.

de Jesus é que ninguém pode tirar Suas ovelhas de Sua mão.

Estas são algumas das pergunta que podem surgir do estudo

Se você está começando a questionar o direito de livre

do capítulo 10 de João.

Na minha opinião, o versículo mais

escolha da ovelha, de decidir sair das mãos do seu Pastor, imagine a

importante deste capítulo é o de número 30: “Eu e o Pai somos um”.

mão do Pai vindo sobre a mão do Filho, as duas formando uma

Esta é uma das declarações mais importante que Jesus fez; é a

concha, mantendo a ovelha segura no meio delas. Agora você tem a

explicação para tudo o que Ele é, para tudo o que Ele diz e tudo o

idéia completa dessa metáfora contidas nessas palavras de Jesus:

que Ele faz.

“Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos; ninguém as

Jesus faz mais uma declaração muito importante: “Minhas

pode arrancar da mão de meu Pai” (29).

ovelhas podem Me conhecer e Eu conhecê-las, da mesma forma que

Somos criaturas com direito de livre escolha. Não podemos

Meu Pai me conhece e Eu O conheço”. Em outras palavras, Ele e o

nos esquecer que existem os filhos pródigos, mas estes não ficam no

Pai são um e é possível para nós sermos um com o Cristo ressurreto,

chiqueiro para sempre.

Quando o filho pródigo não volta do
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o Cristo que vive, não o Jesus que um dia existiu, mas o Cristo que

por vir. Vida é esse tipo de segurança. Vida é estar seguro na palma

existe hoje, por causa da Sua ressurreição.

da mão de Jesus, porque estamos no meio das duas mãos – a mão do

Quando compreendemos o significado do Seu ensino-

Filho e a mão do Pai. Vida é vir e ir e encontrar salvação. Vida é ter

promessa, a lição e a aplicação que tiramos é que podemos ser um

uma vinda significativa até Jesus e uma ida frutífera para Ele, que

com Ele e que as palavras de Jesus podem ser anunciadas na Terra

resulta em “vida plena” e, conforme Jesus diz, com “frutos que

através de nós, e Sua obra pode ser realizada na Terra através de nós.

permanecem” (cf. 10:10; 15:16). É isso que é vida de acordo com

Este ensino-promessa estará ao alcance de todo discípulo verdadeiro

essas metáforas tão lindas do Capítulo 10 de João.

por causa da nossa unidade com o Espírito Santo. Temos mais o que

Tenho certeza que você está descobrindo esse Jesus que é, e

aprender sobre esse assunto, no Sermão da Última Ceia (João 13-16).

que existe; tenho certeza que você está crescendo na fé, no tipo de fé
que João mostra nesse Evangelho, e, além disso, tenho certeza que
você está experimentando uma qualidade de vida chamada por João

Resumo
Uma boa maneira de resumir o significado e a aplicação

de “Vida Eterna”.

pessoal dessas metáforas sobre ovelhas e aprisco, é responder aquelas

Convido-o a continuar na Palavra de Deus e a continuar este

três perguntas: “quem é Jesus?”, “o que é fé?” e “o que é vida?”.

estudo do inspirado Evangelho de João com a próxima apostila, a de

Quem é Jesus? Jesus é o Grande Pastor de ovelhas, o Bom

número 26, em seqüência a esta série de 33 apostilas. Estamos

Pastor profeticamente descrito por Davi no Salmo 23, provavelmente

esperando sua carta pedindo a próxima apostila.

o salmo mais conhecido da Bíblia.

compartilhe conosco o que Deus tem feito na sua vida.

O que é fé? Fé é ouvir a Voz de Jesus e seguí-lO, porque
somos Suas ovelhas e ouvimos Sua voz. A fé não é uma questão de
se segurar a Jesus, mas de se ver na palma de Sua mão, confiando
que Ele é capaz de nos manter seguros. Fé é ver a mão do Pai sobre
a mão do Filho guardando-nos no meio delas.
E o que é vida? Vida é salvação e vida é segurança temporal
e eterna. Vida é sentir-se seguro e estar seguro nesta vida e na vida
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Escreva-nos,

