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

Conclusão do livro dos sinais (parte 1): Amor e 
rompimento igualmente demonstrados 

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. 

Jesus ungido por Maria em Betânia 
1 Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava 
Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 2 Deram-lhe, 
pois, ali, uma ceia; Marta servia, sendo Lázaro um dos que 
estavam com ele à mesa. 3 Então, Maria, tomando uma libra de 
bálsamo de nardo puro, mui precioso, ungiu os pés de Jesus e 
os enxugou com os seus cabelos; e encheu-se toda a casa com 
o perfume do bálsamo. 

4 Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava 
para traí-lo, disse: 5 Por que não se vendeu este perfume por 
trezentos denários e não se deu aos pobres? 6 Isto disse ele, 
não porque tivesse cuidado dos pobres; mas porque era ladrão 
e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. 7 Jesus, 
entretanto, disse: Deixa-a! Que ela guarde isto para o dia em que 
me embalsamarem; 8 porque os pobres, sempre os tendes 
convosco, mas a mim nem sempre me tendes. 

O plano para tirar a vida de Lázaro 
9 Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá 
foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, 
a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 10 Mas os principais 
sacerdotes resolveram matar também Lázaro; 11 porque muitos 
dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. 

A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém 
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12 No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo 
ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, 13 tomou 
ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! 
Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel! 
14 E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo 
está escrito: 

15 Não temas, filha de Sião, eis que o teu Rei aí vem, 
montado em um filho de jumenta. [Referência] 

16 Seus discípulos a princípio não compreenderam isto; quando, 
porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que estas 
coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe 
fizeram. 17 Dava, pois, testemunho disto a multidão que 
estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o 
levantara dentre os mortos. 18 Por causa disso, também, a 
multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este 
sinal. 19 De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que 
nada aproveitais! Eis aí vai o mundo após ele. João 12.1-19. 

Pregado na IPB Rio Preto, em 05/08/2018 (19h30). 

 

Introdução 

Nesta noite, somos convidados pelo Evangelho de João a 
imergir em um cenário: O cenário da aproximação da 
celebração da Páscoa. Não qualquer Páscoa, mas a última. 

No centro do cenário está Jesus Cristo. 

E percebamos três blocos de revelação. Duas cenas ricas em 
detalhes — uma cena em Betânia, v. 1-8; outra cena em 
Jerusalém, v. 12-19, ligadas por uma rápida nota narrativa, v. 
9-11. 

E todo o cenário reverbera Lázaro redivivo (o sexto sinal 
realizado em João 11). Jesus está comendo na casa dele na 
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primeira cena. Uma numerosa multidão quer ver Lázaro 
ressuscitado, na narração de 9-11. E outra multidão vem 
cumprimentar Jesus na entrada de Jerusalém, por causa da 
ressurreição de Lázaro, na segunda cena. 

Em cada bloco narrativo, existem coisas contrárias que se 
esbarram. 

Cada bloco abre espaço para a formulação de uma 
pergunta de vida ou morte, quer dizer, o modo como 
respondemos a esta pergunta pode significar que 
estamos salvos ou que estamos caminhando para a 
destruição espiritual. 

No primeiro bloco, acolhimento e serviço batem de frente 
com questionamento desonesto. 

Questão de vida ou morte: Por que questionamos a 
devoção a Jesus? 

No segundo bloco, a busca por Lázaro, ressuscitado por 
Jesus, bate de frente com a fé em Jesus, ressuscitador 
de Lázaro. 

Questão de vida ou morte: O que buscamos em 
Jesus? 

No terceiro bloco, o reconhecimento de Jesus como Rei 
Divino de Israel, se choca com o desprezo das 
autoridades humanas de Israel. 

Questão de vida ou morte: O que a majestade de 
Jesus significa para nós? 
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Percebeu? Três questões abertas a partir do texto do 
Evangelho! Importantes e que precisamos examinar mais de 

perto. A primeira é formulada a partir do v. 1. Aqui nós 
encontramos... 

 

I A devoção a Jesus questionada 

1 Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava 
Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 2 Deram-lhe, 
pois, ali, uma ceia; Marta servia, sendo Lázaro um dos que 
estavam com ele à mesa. 3 Então, Maria, tomando uma libra de 
bálsamo de nardo puro, mui precioso, ungiu os pés de Jesus e 
os enxugou com os seus cabelos; e encheu-se toda a casa com 
o perfume do bálsamo. 

4 Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava 
para traí-lo, disse: 5 Por que não se vendeu este perfume por 
trezentos denários e não se deu aos pobres? 6 Isto disse ele, 
não porque tivesse cuidado dos pobres; mas porque era ladrão 
e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. 7 Jesus, 
entretanto, disse: Deixa-a! Que ela guarde isto para o dia em que 
me embalsamarem; 8 porque os pobres, sempre os tendes 
convosco, mas a mim nem sempre me tendes. 

[Explicação] 

Existe uma discussão interessante sobre este episódio, que eu 
abordei em meu sermão sobre Marcos 14.3-9 (você pode 
conferir isso no áudio do sermão pregado em 14/06/2015). 

Meu foco nesta noite é outro. Destacar que, nesta primeira 
cena, “seis dias antes da Páscoa”, a família de Lázaro 
expressou devoção sincera a Jesus, cuja culminação desta 
devoção consta no v. 3. E tal devoção foi considerada 
errada. Foi questionada por Judas, nos v. 4-5. 
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O v. 6 lança luz sobre a motivação e o caráter de Judas. 

E Jesus destaca que o que Maria fez foi o certo para aquela 
ocasião, v. 8. 

[Trazer para aqui e agora] 

Relembrando, o questionamento de Judas, no v. 5, não 
apenas documenta o estado de coração e caráter de 
Judas, o Traidor. 

Mais do que isso, reverbera em todos os questionamentos 
da história, que são feitos com motivação desonesta. 

Lembra-se da primeira questão de vida ou morte?: Por 
que questionamos a devoção a Jesus? 

Ontem eu louvei a Deus ao ver adolescentes de nossa 
Federação juntos, em nossa igreja, em ato de 
devoção sincera a Jesus. 

E me lembrei, com pesar, de que aos treze anos eu 
era um zombador. 

Eu fazia pouco de meu vizinho, Samuel, crente em 
Jesus. Zombava dele passando, aos domingos, 
com a Bíblia na mão, indo para os cultos da 
Igreja Presbiteriana do Guará II. Zombava dele 
pelo fato de não pronunciar palavrões, nem 
participar de algumas brincadeiras da turma de 
nossa rua. 

Eu dizia que o povo crente era engraçado — com suas 
roupas e costumes e linguagem diferentes. 
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Zombava da devoção dos crentes a Jesus. 

E por que eu zombava? 

Não era porque eu tinha algo melhor do que eles. 

Não era porque a devoção a Jesus não possua 
dignidade, nobreza ou valor. 

O problema estava em meu coração não 
regenerado. Coração desonesto, oposto a 
Deus e escravo do pecado. 

Quando o pecado reina em nosso coração, a devoção a 
Jesus pode parecer exagerada. 

“Eu até aprecio a pessoa de Jesus, mas esses crentes 
em Jesus exageram. 

Eles comparecerem à igreja todos os domingos e 
alguns vão duas vezes! 

E alguns chegam cedo, no meio da tarde para ensaiar 
hinos, e ficam até as 21h. Coisa de doido! 

De quem não tem mais o que fazer no domingo! 

Esse tempo podia ser usado para ficar com a família; 
assistindo um filme juntos ou passeando ou 
recarregando as baterias para a segunda-feira ou 
lendo o último best-seller da lista dos mais 
vendidos da Veja ou tomando cerveja na beira da 
piscina ou participando de um evento no Vila, ou 
explodindo o fígado em um open bar sertanejo 
em Barretos”. 
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Questionamentos seguidos de questionamentos. A 
devoção a Jesus é questionada. 

“Sim, claro, Jesus é bom. Mas esses crentes 
exageram! Eles investem não só seu tempo, 
mas também eles gastam um dinheirão com 
religião! Que esquisita esta Maria! O salário de 
um ano inteiro é desperdiçado em um ato de 
devoção! Isso podia ser usado em outra coisa 
mais útil ao ser humano. Podia contribuir com 
melhorias para a sociedade”. 

“Eu não estou questionando porque sou contra a 
religião... Ah, isso não! É que eu estou 
usando a cabeça! Chamando à razão!” 

Preste atenção! Quando você questiona a devoção do 
povo de Jesus, entenda que, na maioria das vezes, 
isso procede de seu coração oposto a Jesus. 

Simples assim. Os v. 1-8 apresentam a devoção a Jesus 
questionada. Em seguida, a partir do v. 9, o Evangelho 

revela... 

II Uma busca confusa 

9 Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá 
foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, 
a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 10 Mas os principais 
sacerdotes resolveram matar também Lázaro; 11 porque muitos 
dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. 
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[Explicação] 

A busca confusa consta no v. 9 — uma multidão mais 
interessada em ver Lázaro do que Jesus. 

O v. 10 registra a postura dos principais sacerdotes, que 
incluem o nome de Lázaro em sua lista de “jurados de 
morte”. 

E o v. 11 informa que, a despeito da oposição, muitos creram 
em Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. 

[Trazer para aqui e agora] 

Relembrando, a busca religiosa da multidão, em João 12.9, 
foi confusa. Alguns ficaram tão deslumbrados com o 
sinal operado por Jesus — e com Lázaro, beneficiado 
com o sinal —, que deixaram em segundo plano Jesus, 
o abençoador. 

Semelhantemente ao que eu afirmei no ponto anterior, isso 
reverbera em todas as buscas religiosas da história. 

E isso nos ajuda a entender o que Paulo quis dizer quando 
citou Salmos 14.2, em Romanos 3.10-11: 

Como está escrito: Não há justo, nem um sequer, não há quem 
entenda, não há quem busque a Deus. 

O que Paulo quis dizer é: Ninguém busca a Deus como 
Deus deve ser, de fato, buscado. 

O ser humano é um buscador. A mente humana é 
programada como um Google da religião. Há em 
cada um de nós algoritmo religioso — Uma 
“semente da religião” — como afirmou Calvino. 
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Lembra-se da segunda questão de vida ou morte?: O 
que buscamos em Jesus? 

Eu falei um pouco sobre isso no domingo passado, no 
encerramento do curso sobre escatologia. 

Aquilo que a Bíblia chama de “bem-aventurança” é o 
desfrute de Deus mesmo. 

Mais do que as bênçãos de Jesus, nós precisamos 
desejar o próprio Jesus. Precisamos poder 
afirmar, acerca de nossa relação com ele, “o meu 
amado é meu, e eu sou dele” (Ct 2.16a). 

O chamado do cristianismo é para dar as costas ao 
pecado e se voltar para Deus; é ter comunhão 
com Deus o Pai, por meio de Jesus, Deus Filho, 
no poder de Deus Espírito Santo. 

Não é obter coisas de Deus. É começar a andar 
com Deus agora, e ser unido a ele 
eternamente. 

Isso nos conduz à última cena, que consta a partir do v. 12. 
Nela Deus nos ajuda a enxergar, em terceiro e último lugar... 

III Uma consideração equivocada 

12 No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo 
ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, 13 tomou 
ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! 
Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel! 
14 E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo 
está escrito: 
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15 Não temas, filha de Sião, eis que o teu Rei aí vem, 
montado em um filho de jumenta. [Referência] 

16 Seus discípulos a princípio não compreenderam isto; quando, 
porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que estas 
coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe 
fizeram. 17 Dava, pois, testemunho disto a multidão que 
estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o 
levantara dentre os mortos. 18 Por causa disso, também, a 
multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este 
sinal. 19 De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que 
nada aproveitais! Eis aí vai o mundo após ele. 

[Explicação] 

O que eu quero dizer com consideração equivocada? 

A multidão recebe Jesus com louvor e reconhecimento de 
que ele é o Rei de Israel (v. 12-13). 

Jesus é revelado como Rei: 

Cumprindo a profecia de Zacarias 9.9. 

Um rei recebido por fé, em inversão, vindo de modo 
humilde, sobre um jumentinho. 

E a tendência de nosso coração é confundir humilde 
com ausência de autoridade. 

Aqui reside o equívoco de consideração. Os fariseus, ao 
invés de considerar Jesus como Rei — o que ele é de 
fato —, o consideram como mero criador de problemas. 
Os fariseus tratam sua majestade como desdém. 
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[Trazer para aqui e agora] 

Relembrando, os fariseus consideraram Jesus de uma maneira 
absolutamente equivocada. Apesar de todos os sinais 
operados por Jesus, os fariseus não acolheram Jesus 
como Rei. 

A palavra dos fariseus, registrada no v. 19, é cheia de 
desdém. Completa falta de apreço por Jesus. 

Nós fazemos pouco-caso de Jesus quando não 
reconhecemos sua Majestade. Não o admitimos como 
Rei. 

Jesus, o Salvador, ressoa doce em nossa alma. 

Jesus, o Rei absoluto. Jesus, dono de nosso corpo e 
de nossa alma — como o Rev. Gilberto 
mencionou na pastoral do Boletim deste 
domingo. 

Jesus que regula o que comemos. E o que bebemos. E 
como descansamos. E como nos divertimos. 

Jesus que regula nossa vida sexual. E financeira. E 
nossas escolhas sobre com quem e como casar. 

Jesus que governa sobre cada detalhe de cada projeto 
e de cada iniciativa, desde agora e até o nosso 
último suspiro deste lado da vida. 

Jesus que não é bibelô colocado sobre nossa mesa ou 
aparador. Jesus vivo. Rei. Em nosso lar. Em 
nossa atividade profissional. Rei sobre tudo e 
todos. 
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Jesus diante de quem todo joelho se dobrará e toda 
língua confessará que ele é Senhor. E diante de 
quem nós já nos ajoelhamos hoje. Diante de 
quem depomos nosso orgulho e todo armamento 
de nosso ego. Agora. Hoje. 

Jesus a quem adoramos dizendo: “Hosana! Bendito o 
que vem em nome do Senhor e que é Rei de 
Israel!” 

E a quem adoraremos na glória eterna dizendo: 

Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e 
riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor 
(Ap 5.12). 

Lembra-se da terceira questão de vida ou morte?: O 
que buscamos em Jesus? 

Eu falei um pouco sobre isso no domingo passado, no 
encerramento do curso sobre escatologia. 

Aquilo que a Bíblia chama de “bem-aventurança” é o 
desfrute de Deus mesmo. 

Mais do que as bênçãos de Jesus, nós precisamos 
desejar o próprio Jesus. Precisamos poder 
afirmar, acerca de nossa relação com ele, “o meu 
amado é meu, e eu sou dele” (Ct 2.16a). 

O chamado do cristianismo é para dar as costas ao 
pecado e se voltar para Deus; é ter comunhão 
com Deus o Pai, por meio de Jesus, Deus Filho, 
no poder de Deus Espírito Santo. 
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Não é obter coisas de Deus. É começar a andar 
com Deus agora, e ser unido a ele 
eternamente. 

É claro que, de maneira desavisada e até rotineira, nós 
costumamos dizer que Jesus é Rei. Mas você se 
lembra da terceira questão de vida ou morte? Na 
prática, o que a majestade de Jesus significa para 
nós? 

De que modo a declaração “Jesus é o Rei de Israel” 
influenciará sua caminhada e suas escolhas, hoje a 
noite, na semana que se inicia e até o fim de sua 
vida? 

João 12.1-19 nos apresente cenas que deveriam nos fazer 
pensar sobre a natureza e dinâmica de nossa relação com 
a pessoa de Jesus Cristo. 

Se entendemos isso, podemos concluir. 

Concluindo... 

[Recapitulação] Eis o que temos até aqui: A devoção a Jesus 
é questionada; uma multidão empreende uma busca 
religiosa confusa e os fariseus consideram Jesus de 
maneira equivocada. Na trilha dessas revelações, eis-nos 
diante de três perguntas de vida ou morte: 

O que nos leva a questionar a devoção a Jesus? 

O que buscamos em Jesus? 

O que a majestade de Jesus significa para nós? 
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[Aplicação do ponto 1] 

Continuar questionando a devoção a Jesus equivale a ceder às 
artimanhas de nosso coração desonesto. Lá por detrás do 
questionamento, lá debaixo do tapete, opera um coração 
que deseja, de fato, persistir em malandragens. 

[Aplicação do ponto 2] 

Continuar buscando errado equivale a deslumbrar-se com 
menos do que a verdadeira glória do Deus vivo. Ontem 
nossos adolescentes cantaram: 

Maravilhado, extasiado 
Eu fico ao ouvir teu nome! 
(Canção do Apocalipse, Caderno de Cânticos 2013). 

Enquanto eu cantava, meditei: “É isso mesmo? O nome — 
e só o nome — de Jesus é suficiente para produzir 
êxtase em nós? 

Para nos deixar maravilhados? 

Para nos fazer exclamar “Uau”? 

Ele — Jesus — é suficiente para fazer nosso coração 
bater mais rápido? E nos fazer “desfalecer de 
amor”, como lemos em Cântico 2.5? 

Só ele nos deixa contentes? Só ele nos satisfaz? 

Aleluia, ele opera sinais! Aleluia, ele nos supre nossas 
necessidades cotidianas! Aleluia! Ele nos dá uma 
família! Mas eu fiquei meditando no pedido de oração 
que chegou nesta manhã, e que compartilhei com a 
igreja. 
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Meus irmãos, por favor, orem  por Wallace e Polly; são 
membros da oitava IPB de BH; a Polly é sobrinha do Pr. 
Jeremias, filha do Pb. Carlos Joel. 
O filhinho do casal, Gabriel, 3 anos de idade, morreu afogado 
hoje à tarde no hotel que estavam hospedados. Que Deus 
derrame consolo neste momento de dor! 

Já pensaram em como está hoje, o coração deste 
casal, Wallace e Polly? Já imaginaram como está 
agora, o coração deste avô, nosso irmão e 
Presb. Carlos Joel? 

Esta família esperou pelo pequeno Gabriel. Talvez 
tenha consagrado o Gabriel a Deus, em batismo 
infantil. Os pais planejaram um fim de semana 
gostoso, com o Gabriel, em um hotel. 

Agora, o pequeno Gabriel se foi. 

Jesus é suficiente para consolar estes pais? E este 
avô? E esta família? 

Lutero escreveu: 

Se temos de perder família, bens, prazer, 
Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, 
Com ele reinaremos! (Hino 155, Castelo Forte) 

Depois de perder esposa e filhos em um naufrágio, um 
irmão compôs o seguinte poema: 

Se dor a mais forte sofrer; 
Oh! Seja o que for, tu me fazes saber 
Que feliz com Jesus sempre sou! 

Sou feliz com Jesus, meu Senhor!” 
(Hino 108, Aflição e Paz). 
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[Aplicação do ponto 3] 

Continuar até admitindo Jesus como Salvador, mas insistir em 
deixar de considerá-lo como Rei, equivale a permanecer 
sob o domínio dos ídolos de nosso coração. 

Nesta noite festiva, em que pessoas declaram que Jesus é 
Redentor e Rei de suas vidas. Em que nos sentamos 
em torno da mesa do Senhor... 

Vamos nos aproximar de Jesus com a considerando-o 
corretamente. Vamos nos ajoelhar dele, que nos 
resgatou na cruz, ao ponto de louvar como poeta: 

Sim, na cruz, sim, na cruz sempre me glorio 
E, por fim, descansarei salvo, além do rio. 

Amém. Vamos orar. 


