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Os sinais e a glória: 
[O livro dos sinais — Jo 2.1—12.50]: Pedras ou fé 

Falar e ouvir são transitórios e fugazes [...]. Ao 
contrário da escrita, o discurso em andamento é em geral 

incorrigível. Mortimer J. Adler. 
Como Falar, Como Ouvir, p. 16. 

31 Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. 

32 Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da 
parte do Pai; por qual delas me apedrejais? 33 Responderam-lhe os 
judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da 

blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. 

34 Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: 

“Eu disse: sois deuses”? 35 Se ele chamou deuses àqueles a quem 
foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, 36 

então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: 
Tu blasfemas; porque declarei: sou Filho de Deus? 37 Se não faço 
as obras de meu Pai, não me acrediteis; 38 mas, se faço, e não me 

credes, crede nas obras; para que possais saber e compreender 
que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. 

39 Nesse ponto, procuravam, outra vez, prendê-lo; mas ele se 
livrou das suas mãos. 

40 Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar 
onde João batizava no princípio; e ali permaneceu. 41 E iam 

muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum 
sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. 42 

E muitos ali creram nele. João 10.31-42. 
Pregado na IPB Rio Preto, em 15/07/2018 (19h30). 

 

Introdução 

É possível responder a Jesus de duas maneiras: 
Com pedras ou com fé. 



João | Pedras ou fé | p. 2 

 
1 É assim que termina o décimo capítulo do Evangelho de 

João. 
 

1.1 Jesus diz às pessoas que ele é o Bom Pastor — 
legítimo, superior e sacrificial (Jo 10.1-21). 

 
1.2 Jesus diz também que ele, como Bom Pastor, cuida 

das ovelhas eternamente. E que aqueles que 
pertencem a ele são guardados em sua mão, e que ser 
guardado em sua mão corresponde a estar seguro na 
mão do Pai (Jo 10.22-29). 

 
1.3 Em seguida Jesus afirma: “Eu e o Pai somos um” (Jo 

10.30). 
 
2 Tudo isso pode parecer maravilhoso para quem lê o 

Evangelho de João hoje, mas os ouvintes originais não 
gostaram especialmente desta última declaração. 

 

Vamos olhar mais de perto para estes v. 31-42. Eu convido 
você a verificar duas coisas, neste trecho do Evangelho. 

Em primeiro lugar... 

 

I Os judeus de Jerusalém reagem a 
Jesus pegando em pedras 
(pensando em apedrejá-lo) 

1 Eles rejeitam Jesus apesar de suas obras boas. 
31 Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. 
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32 Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da 
parte do Pai; por qual delas me apedrejais?  

2 Eles rejeitam Jesus porque não conseguem acreditar na 
divindade dele. 

33 Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te 
apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, 

te fazes Deus a ti mesmo. 

3 Jesus responde que não é absurdo reconhecer que ele — 
Jesus é Deus. 

 
34 Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: 

“Eu disse: sois deuses”? 35 Se ele chamou deuses àqueles a quem 
foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, 36 

então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: 
Tu blasfemas; porque declarei: sou Filho de Deus? 

 
3.1 Jesus argumenta que há um lugar na Escritura, em um 

Salmo de Asafe (82.6-7), onde homens que exerciam a 
função de juízes são chamados de deuses — “Eu 
disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo” (v. 6) 
— no sentido de que eram governantes que 
representavam Deus. 

 
3.1.1 Como representantes de Deus eles deviam “fazer 

justiça ao fraco e o necessitado; tirá-los das 
mãos dos ímpios” (Sl 82.4). 

 
3.1.2 Mas eles não cumprem com sua obrigação. 

Por isso Deus promete julgar os juízes infiéis: 
“Todavia, como homens, morrereis e, como 
qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir” 
(v. 7). 
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3.1.3 Ora, se a Escritura chama de “deuses” aos 
juízes representantes do governo de Deus, 
não é ilógico chamar Jesus de Deus. Eis um 
primeiro argumento. 

 
3.2 Mas não apenas isso. 
 

3.2.1 Se a declaração de Jesus — de que “ele e o Pai 
são um” (Jo 10.30) — parece inacreditável, os 
judeus podem acreditar em Jesus 
ponderando nas obras do Pai que Jesus faz. 

 
37 Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis; 38a mas, 

se faço, e não me credes, crede nas obras [...]. 

 
3.2.2 Ou seja, olhem para as obras. Prestem 

atenção nas evidências! 
 
3.2.3 Mas em que sentido estas obras deveriam 

ajudar os judeus a crer? 
 
3.2.3 Simples: As obras e sinais realizados por Jesus 

confirmam que “o Pai está em Jesus, e Jesus 
está no Pai” (v. 38b) — um outro modo de dizer 
a mesma coisa afirmada em João 10.30! 

 
38b [...] para que possais saber e compreender que o Pai está em 

mim, e eu estou no Pai. 

 
4 Você prestou atenção em todo o argumento de Jesus? 

Você entendeu o que está acontecendo nesta fala? 
 

4.1 Deus está dizendo aos homens: Eu sou Deus. 
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4.2 Mas os judeus consideram isso ofensivo à sua 
noção de Deus. 

 
4.2.1 Consideram isso blasfemo e decidem aplicar 

Levítico 24.16: 
 

Aquele que blasfemar o nome do SENHOR será morto; toda a 
congregação o apedrejará; tanto o estrangeiro como o natural, 

blasfemando o nome do SENHOR, será morto. 

 
4.2.2 Jesus, Deus encarnado, demonstra que ama a 

Escritura, citando Salmos 82, e os convida a 
olhar para as obras que ele realiza — são as 
obras de Deus, as obras do Pai, e Jesus as 
realiza porque ele está no Pai, e o Pai nele. 

 
4.2.3 Perceba! Deus está, pacientemente, se 

explicando aos homens! 
 
4.2.4 Deus está apresentando razões, 

argumentando, para que os homens saibam e 
creiam que ele é Deus. 

 
4.3 Mesmo com toda esta explicação, argumentação e 

revelação, os ouvintes continuam descrentes. 
Lemos no v. 39 que, “nesse ponto, procuravam, outra 
vez, prendê-lo; mas ele se livrou das suas mãos”. 

 
4.3.1 Primeiro, pensaram em jogar pedras em Jesus 

(v. 31). 
 
4.3.2 Agora, pensaram em prender Jesus e levá-lo às 

autoridades (v. 39a). 
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4.3.3 O texto não fornece detalhes sobre a fuga ou 
escape de Jesus. Afirma, simplesmente, que 
Jesus “se livrou das suas mãos” (v. 39b). 

 
5 Isso marca o fim desta fase do ministério de Jesus em 

Jerusalém. 
 

5.1 Como vimos no sermão anterior, isso acontece em 
dezembro. A partir de então, até abril do ano 
seguinte, Jesus se dedicará a seu ministério na 
Pereia, descrito com mais detalhes nos outros três 
Evangelhos. 

 
5.1.1 João descreverá Jesus indo para “além do 

Jordão” e, no capítulo seguinte, realizando o seu 
sétimo sinal em Betânia. 

 
5.1.2 Daí, terminará a primeira grande divisão do 

Evangelho de João, chamada de O Livro dos 
Sinais. 

 
5.2 Por ora, o que nós aprendemos? Que Jesus se revela 

aos judeus de Jerusalém, mas estes reagem a Jesus 
pegando em pedras (pensando primeiro em apedrejá-lo 
e, depois, em prendê-lo). 

 

Graças a Deus, o relato prossegue. 
Se, em primeiro lugar, os moradores de Jerusalém rejeitaram 

Jesus, vejamos, em segundo lugar, que... 
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II Muitos, dalém do Jordão, reagem a 
Jesus demonstrando fé 

1 Jesus saiu de Jerusalém e foi para um lugar distante, que 
“ficava a cerca de oitenta quilômetros (provavelmente um 
pouco mais para percorrer) de Betânia, próximo a 
Jerusalém”.1 

 
1.1 O lugar era conhecido. João Batista havia pregado e 

batizado ali: 
 

Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde 
João batizava no princípio; e ali permaneceu (v. 40).  

 
1.2 As pessoas da imediações souberam que Jesus estava 

ali. E foram ter com ele (v. 41). 
 

1.2.1 É provável que algumas se lembraram das 
pregações de João Batista sobre Jesus Cristo. 
Se quisermos checar o conteúdo daquelas 
mensagens, basta ler o primeiro capítulo deste 
Evangelho de João. 

 
1.2.2 João Batista testificou acerca de Jesus como Luz 

(Jo 1.6-9). Anunciou Jesus como eterno e 
portador de graça e verdade (Jo 1.15-17). 

 
1.2.3 João Batista reconheceu Jesus como “unigênito 

de Deus” (Jo 1.18) e como Messias aguardado 
(Jo 1.19-28). 

 

                                                
1 HENDRIKSEN, William. João. 2. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2014, p. 428. (Comentário do Novo 
Testamento). Logos Software. 
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1.2.4 E João Batista creu em Jesus como “Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo” e como 
aquele que tem a primazia — ou seja, deve ser 
acolhido como Primeiro e Supremo (Jo 1.29-31). 

 
2 As pessoas dalém do Jordão veem e ouvem Jesus 

Cristo, e chegam a uma conclusão (v. 41b): “Realmente, 
João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a 
respeito deste era verdade”. 
 
2.1 Daí, como consta no v. 42, “e muitos ali creram nele”. 
 
2.2 Isso é alentador, pelas seguintes razões: 
 

2.2.1 Último versículo do cap. 5: Os judeus não 
acreditam nas Escrituras, portanto, não acreditam 
nas palavras de Jesus (Jo 5.47). 

 
2.2.2 Último versículo do cap. 6: Depois de muitos 

discípulos abandonarem Jesus (o versículo 666 
do Evangelho de João; Jo 6.66), somos 
informados de que até entre os Doze existe um 
traidor (Jo 6.71). 

 
2.2.3 Último versículo do cap. 7: As autoridades 

judaicas não acolhem Jesus (Jo 7.52-[53]). 
 
2.2.4 Último versículo do cap. 8: Os judeus pegam em 

pedras para apedrejar Jesus, mas este se oculta 
e sai do templo (Jo 8.59). 

 
2.2.5 Último versículo do cap. 9: Os líderes judeus 

estão espiritualmente cegos (Jo 9.41). 
 
2.2.6 Último versículo do cap. 10: “E muitos ali creram 

nele” (Jo 10.42). 
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2.3 De certo modo, o que se desdobra nestes capítulos 

confirma o ensino do próprio Jesus. 
 

2.3.1 Como Pão da Vida, Jesus está distribuindo a si 
próprio para nutrir e salvar. O Pão de Jesus é a 
Palavra de Jesus. Por sua Palavra ele contém a 
fúria do mar. Por sua Palavra ele levanta o caído. 

 
2.3.2 Ele é o Mestre do Templo que ensina desde 

madrugada e perdoa pecados. Ele é a Luz do 
Mundo que cura cegos. 

 
2.3.3 E ele é o Bom Pastor — Legítimo, Superior e 

Sacrificial, que segura suas ovelhas em sua mão 
e cuida delas eternamente. 

 
2.3.4 Em suma, É o Verbo — a Palavra encarnada de 

Deus — o Filho de Deus, Deus de Deus, que 
compartilha da mesma essência do Pai, digno de 
fé e adoração. 

 
3 Prestemos atenção! Jesus “vem para os seus, mas os seus 

não o recebem, mas a todos quantos o recebem, Deus lhes 
dá poder para serem feitos filhos de Deus”. 
 
3.1 Ou seja, mesmo rejeitado por alguns, Jesus é acolhido 

por outros. 
 
3.2 Mesmo aparentemente frustrado, Jesus coloca em 

ação o Plano Perfeito do Pai — as Obras do Pai! Ele 
está buscando os que a ele pertencem. Ele chama 
suas ovelhas. Ele ajunta suas ovelhas. 

 
3.3 Ele triunfa, mesmo que, aos olhos de alguns, pareça 

que não. 
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3.3.1 E a causa dele avança, mesmo que tal avanço 

não ocorra com facilidade, nem rapidamente. 
 
3.3.2 Ele é nosso maior e melhor modelo de 

Missionário Perseverante! 
 
3.3.3 Enviado pelo Pai, enfrentando descrença e 

oposição. Mesmo assim pregando com 
fidelidade. “Aguentando o tranco”. E no tempo 
devido, “muito creem”. 

 

Se entendemos isso, podemos concluir. 

 

Concluindo... 

1 [Recapitulação] Alguns judeus reagiram a Jesus pegando 
em pedras (considerando-o blasfemo, com a finalidade de 
apedrejá-lo). Outros demonstraram fé. 

 
[Aplicação do ponto 1] Reagir a Jesus pegando em pedras. 

 
2 É preciso entender que estes judeus que pegaram em 

pedras, em João 10.31, não se encaixam naquela 
categoria popular de “criminosos”, “malfeitores” ou “homens 
maus”. 

 
2.1 Estamos falando de judeus interagindo com Jesus no 

Pórtico de Salomão, no Templo de Jerusalém. 
 

2.1.1 Pessoas tementes a Deus. Religiosas. Que 
comparecem às reuniões semanais regulares do 
Templo (da igreja). 
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2.1.2 Pessoas ordeiras — que respeitam autoridades 

constituídas (não se trata de arruaceiros). 
 
2.1.3 Pessoas que se esforçam para serem 

moralmente corretas moral (afastando-se dos 
pecados proibidos na lei). 

 
2.1.4 De fato, são pessoas muito comprometidas com 

a obediência à lei de Deus, dispostas a cumprir 
até as partes mais difíceis da lei. Quando elas 
pegam em pedras para apedrejar Jesus, elas 
estão simplesmente tentando obedecer a Levítico 
24.16. 

 
2.1.5 Dito de outro modo, são pessoas que hoje 

chamaríamos de “zelosas” e “fiéis”. 
 

2.2 O fato é que, para elas, é difícil encaixar Jesus em seu 
modo de compreender as coisas de Deus. 

 
2.2.1 É claro que, por um lado, Jesus cumpre 

promessas muito antigas, acerca da vinda do 
Messias. 

 
2.2.2 Por outro lado, a maneira como Jesus fala e age 

— especialmente quando Jesus se identifica com 
o próprio Deus — tudo isso é novo! 

 
2.2.3 E a novidade de Jesus os assusta e confunde. 

 
2.3 Isso continua acontecendo — com frequência. 
 

2.3.1 Temos ideias sobre o ser e o modo de agir de 
Deus. Construímos concepções sobre 
espiritualidade. E passamos a funcionar de 
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acordo com esse conjunto de crenças que nós 
mesmos elaboramos e abraçamos. 

 
2.3.2 Pode ser que estas crenças não tenham 

nenhuma relação com a Bíblia. Pode ser até que 
nós achemos que toda essa conversa da Bíblia 
ser Palavra de Deus não passe de engano e 
engodo da Igreja ou dos crentes. 

 
2.3.3 Ou pode ser que imaginemos que nossas 

crenças são muito bíblicas. Pode ser que 
pensemos que estamos crendo e agindo 
exatamente como Deus quer, de acordo com 
aquilo que entendemos da Bíblia e da Religião. 

 
2.4 Então, certo dia — quem sabe, nesta noite — Jesus 

fala conosco. Jesus age. Jesus se revela. 
 

2.4.1 E a novidade trazida por Jesus nos desconserta. 
 
2.4.2 A notar que a revelação de Jesus abala nossas 

crenças — tão cuidadosamente elaboradas e 
cultivadas —, somos tentados a não acreditar 
nele. A rejeitá-lo. A reagir a ele pegando em 
pedras. 

 
[Aplicação do ponto 2] Reagir a Jesus confiando (crendo). 

 
3 O melhor é reagir a Jesus confiando (crendo). 

 
3.1 Se a novidade de Jesus nos desconserta. 
 

3.1.1 Se, diante de Jesus, nosso modo de pensar as 
coisas sofre abalo. 
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3.1.2 Se por causa de Jesus, como castelo de cartas, 
tudo em que nos apegamos se desmorona. 

 
3.2 Entendamos isso como um chamado de Deus ao novo 

— um convite de Deus para que acolhemos Jesus 
como boas novas, boa novidade. Entreguemos a ele 
nosso coração, nossa vida atual e nosso destino. 

 
4 No mês de dezembro do ano 29, Jesus visitou gente dalém 

do Jordão. E muitos creram nele. Eu oro para que hoje, 15 
de julho de 2018, Jesus visite nossos corações. Que 
possamos responder a ele com verdadeira fé. 

 
Amém. Vamos orar. 


