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O livro da glória: O caminho e a oração 

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. 

4 E vós sabeis o caminho para onde eu vou. 5 Disse-lhe Tomé: 
Senhor, não sabemos para onde vais; como saber o caminho? 
6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai senão por mim. 

7 Se vós me tivésseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. 
Desde agora o conheceis e o tendes visto. 8 Replicou-lhe Filipe: 
Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 9 Disse-lhe Jesus: 
Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? 
Quem me vê a mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 
10 Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As 
palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo; mas o 
Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. 11 Crede-me 
que estou no Pai, e o Pai, em mim; crede ao menos por causa das 
mesmas obras. 

12 Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em 
mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, 
porque eu vou para junto do Pai. 13 E tudo quanto pedirdes em 
meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no 
Filho. 14 Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o 
farei. João 14.4-14. 

Pregado na IPB Rio Preto, em 11/11/2018 (9h). 

Introdução 

Se Deus permitir, terminaremos hoje de examinar este cap. 14 
do Evangelho de João. Nesta manhã, o tema de nossa 
meditação é o caminho e a oração (v. 4-14). À noite, 
entenderemos que a consolação e a paz de Jesus são 
exclusivas” (v. 15-31). 



João | O caminho e a oração | p. 2 

O que me conduziu a sugerir o tema desta manhã? Me parece 
que Jesus convoca seus discípulos a compreenderem a 
vida com Deus como uma comunhão. De acordo com 
Jesus, vida cristã equivale a caminhar com Deus em 
oração. 

Eu já falei sobre comunhão quando preguei sobre João 
14.2 — “Na casa de meu Pai há muitas moradas”. 

E ainda João 14.3 — “voltarei e vos receberei para mim 
mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós 
também”. 

Os que creem em Jesus morarão na “Casa do Pai”. O 
propósito de Deus é habitar conosco e nós com 
ele, ou seja, que vivamos juntos dele 
eternamente. 

Em João 14 isso é enfatizado por algumas palavras ditas 
por nosso Senhor, por exemplo, os verbos “saber” 
(oida, v. 4, 5 e, no v. 7, traduzido como “conheceríeis”), 
“conhecer” (ginōskō, v. 7 “conhecido” e “conheceis”; 
9, 17, 20) e “ver” (horaō, v. 7, 9; theōreō, 17, 19) — 
que não significam, aqui, coisas radicalmente 
diferentes, e sim, complementares, pois carregam o 
sentido de — “estar familiarizado com”; “ter certeza 
de”; “perceber”; “reconhecer”; “poder dizer sobre com 
conhecimento de causa e por experiência própria”, ou 
sejam, implicam relacionamento, intimidade, 
comunhão. 

O que chamamos de “vida cristã” nada mais é do que 
“caminhar com Deus”, antes de nossa morte; e 
caminhar com Deus eternamente, na glória do 
céu e da consumação. 
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Ora, isso significa que isso que o NT intitula como 
“discipulado”, “salvação” e “vida eterna” [ζωὴν 
αἰώνιον, zōēn aiōnion] são dados para que 
gostemos de caminhar com Deus — porque o 
resultado final da redenção é este — estar com 
Deus para sempre. 

Sendo assim, a obra de salvação transforma nosso 
coração, de modo que passamos a gostar de 
Deus. Gostamos de estar na presença dele, 
conversar com ele, nos abrir ao amor dele. 

Esse é um dos resultados da salvação. O salvo ama 
amar a Deus. O cristão verdadeiro ama receber e 
corresponder, eternamente, ao amor de Deus. 

Se você e eu quisermos desfrutar deste tipo de relação com 
Deus, precisamos entender que o próprio Deus tomou 
todas as providências para que isso aconteça. 

O próprio Deus abriu e pavimentou um caminho para nosso 
pleno acesso a ele. 

E ele nos forneceu um mapa ou aplicativo localizador. 

Ademais, ele nos garante a energia ou combustível 
necessário para que sejamos abastecidos até chegar 
ao nosso destino. 

Vamos entender isso melhor. O texto que lemos pode ser 
dividido em três partes: Jesus como o caminho, a verdade e 
a vida (v. 4-6); Jesus como revelação visível de Deus (v. 7-11) 
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e Jesus como mensageiro de promessas preciosas 
(v. 12-14).1 Iniciemos afirmando que... 

I. Jesus é o caminho, 
a verdade e a vida 

Cf. v. 4-6. 

Para caminhar com Deus precisamos de um caminho. 
Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. É Jesus 
quem nos revela a verdade fiel e definitiva sobre o Pai. É 
Jesus quem nos comunica a vida do Pai. Isso é mostrado 
com clareza nos v. 4-6. 

No v. 4 lemos uma afirmação de Jesus — “e vós sabeis o 
caminho para onde eu vou” — seguida de uma 
afirmação e pergunta de Tomé, no v. 5 — “Senhor, 
não sabemos para onde vais; como saber o 
caminho?”. 

Prestemos atenção no verbo saber. Aqui ele traduz uma 
palavra grega [oida] que tem o sentido de “ter 
familiaridade com”. 

É mais ou menos como se Jesus dissesse “vocês já 
estão familiarizados com o caminho para onde 
eu vou”; ou “vocês já conhecem esse caminho” 
(Hendriksen, NVI, NAA, FL). 

Resumindo, Jesus diz, “para vocês, este caminho é 
familiar, é conhecido”. Mas Tomé diz “não 

                                 

1 Divisões adaptadas de BARCLAY, William. The Gospel of John. Louisville, KY: 
Edinburgh, 2001, p. 182–200, v. 2. (The New Daily Study Bible). 
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Senhor, não sabemos”, “não conhecemos 
para onde vai”. 

Estas questões, relacionadas ao “lugar” para onde Jesus 
iria, e agora, sobre o “caminho” para este lugar, ainda 
não estavam muito bem esclarecidas. 

Em João 13.33, tal “lugar” é virtualmente enigmático; 
em João 14.2 recebemos mais luz, ao ouvir falar 
sobre a “casa de meu Pai” e seus “aposentos” 
ou “moradas”, e em João 14.3, Jesus menciona 
a palavra “lugar”. 

É aos poucos que a verdade sobre o que acontecerá 
em breve vai sendo revelada e explicada. 

O substantivo “caminho”, nos v. 4, 5 e 6, traduz um 
vocábulo grego [hodos] que dá origem, em 
português, a palavra “rodovia”.2 

Ao dizer “e vós sabeis o caminho para onde eu vou”, 
logo depois de mencionar a “casa de meu 
Pai”, Jesus está afirmando “vocês sabem que 
meu caminho é para a casa de meu Pai”. Tanto 
no v. 4, quanto no v. 5, o substantivo “caminho” 
tem o sentido de “trilha” ou “direção”. 

No v. 5, porém, à semelhança de João 10.7, 9, o 
substantivo é usado como representação da 

                                 

2 LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene Albert. Greek-English Lexicon of the New 
Testament: Based on Semantic Domains. New York: United Bible Societies, 1996, p. 
17-18, # 1.99 ὁδός, Logos Software. 
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pessoa e obra do próprio Senhor Jesus 
Cristo. 

Ele mesmo — Jesus — é o caminho que conduz os 
crentes ao Pai, ou, como lemos em uma nota da 
Bíblia de Estudo Herança Reformada: 

Cristo é o único caminho pelo qual os pecadores 
afastados de Deus podem se aproximar dele ([ele é a 
nova “escada de Jacó”] 1.51; 10.9) num 
relacionamento reconciliado (3.36 [“Por isso, quem 
crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se 
mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas 
sobre ele permanece a ira de Deus”])3 

Caminho é o que liga dois lugares. É o que fica entre, 
no meio de duas localizações. Sugere a ideia de 
ligação ou mediação. Jesus está falando de seu 
ofício sacerdotal. 

Como sacerdote ele é o único Mediador — o único 
elo de ligação entre Deus e os homens. Ele 
representa Deus diante dos homens. E 
representa os homens diante de Deus. Ele 
apresenta o seu próprio sangue como oferta 
pelos pecados dos homens e intercede em favor 
dos homens diante de Deus. 

Essa é a primeira dimensão da obra de salvação 
realizada por Jesus — ele nos salva como 
Sacerdote.4 

                                 

3 BEHR, nota 14.6, p. 1510. 
4 BEHR, loc. cit. 
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Além de “o caminho”, Jesus é “a verdade”. O Verbo de Deus 
(Jo 1.1). A revelação definitiva e suficiente do Pai (Jo 1.18). 

O mapa ou dispositivo localizador mais exato do que 
qualquer GPS ou satélite, pois Jesus nunca nos deixa 
perdidos. 

Não é à toa que, como veremos no sermão da noite, João 
14 em diante enfatiza tanto a Palavra ou os 
Mandamentos de Jesus. 

Isso é assim porque ele é “a Verdade”, conforme 
descrito pela BEHR: 

Cristo [...] é o único conhecimento (verdade) por meio 
do qual as pessoas ignorantes de Deus podem 
receber revelação (1.1, 14, 18) e iluminação (1.3; 
8.12) para que possam o conhecer (17.3).5 

Essa é a segunda dimensão da obra de salvação 
realizada por Jesus — ele nos salva como 
Profeta.6 

E para completar, Jesus é “a vida” [zōē; vida eterna]. 

Isso desdobra João 1.4: “A vida estava nele e a vida era a 
luz dos homens” e ainda João 10.10b: “[...] eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância”. 

É nesse sentido que Jesus nos garante a energia ou 
combustível necessário para que sejamos 
abastecidos até chegar ao nosso destino. Para 
percorrer o caminho até a glória nós precisamos, 

                                 

5 Ibid., loc. cit. 
66 Ibidem. 
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primeiro, estar vivos. O combustível é a vida 
espiritual dada por Jesus. 

Olhando mais uma vez para a BEHR: 

Cristo [...] é o único poder por meio do qual aqueles que 
estão mortos no pecado podem ser reavivados (vida; 5.25-
26) para viver para Deus e com Deus no Espírito (6.63; 
7.37-39), agora e para sempre (11.25-26). 

Em Ezequiel 36.27-28, lemos que é a vida do Espírito que 
nos coloca debaixo da soberania de Deus. Ao declarar 
“eu sou [...] a vida”, Jesus revela a terceira dimensão 
de sua obra de salvação — Jesus nos salva como 
Rei.7 

E isso é sublinhado por sua revelação como Deus 
Filho. Daí a fórmula inicial da declaração: “Eu 
sou” (v. 6). 

Jesus faz questão de se pronunciar assim — “eu sou” 
— em 13.13, 19, e agora, em 14.6, logo depois 
de dizer “credes em Deus, crede também em 
mim”. 

Por fim, olhemos para a doutrina da absoluta unicidade da 
redenção por meio de Jesus: “ninguém vem ao Pai 
senão por mim”. 

Além dos artigos definidos (“o caminho, a verdade e a vida” 
e não “um caminho, uma verdade etc.”), esta 

                                 

77 Ibidem. 
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declaração final do v. 6, indica que Jesus é o único 
que salva. 

Dito de outro modo, você pode ser adepto exemplar de 
uma religião, um sábio da maçonaria, um benfeitor do 
espiritismo, um carola do catolicismo, um devoto de 
Maomé, ou mesmo um evangélico muito conhecedor 
de doutrina ou cheio de experiências místicas de poder 
ou delírios de “reteté”. 

Você pode ser um seguidor de Buda e admirador de 
Dalai-Lama. 

Ou ainda um praticante da Umbanda ou do 
Candomblé. 

Ou quem sabe você seja mais sofisticado, filosófico e 
se identifique como alguém que não diz que 
Deus não existe, mas ao mesmo tempo, você 
afirma que, se Deus existir, não podemos 
conhecê-lo (o nome chique para isso é 
“agnóstico”). 

Pois bem. Seja qual for sua forma de religião, João 14.6 
diz que você precisa jogá-la fora e se arrepender de 
buscar a salvação fora de Jesus Cristo. 

Você precisa se voltar para Jesus compreendendo 
que ele não é apenas um salvador, e sim, o 
ÚNICO. 

Todos nós temos de saber isso — que sem Jesus 
não existe salvação. 

Não é a sabedoria filosófica que salva. 
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Nem nosso bom comportamento, ou nossas obras de 
caridade. 

Nem a dedicação a uma igreja. 

Nem o conhecimento de muitas doutrinas. 

Nem visões, ou revelações, ou línguas ou êxtases. 

Nem Buda, nem o Papa, nem qualquer pastor 
protestante ou evangélico. 

Nem os pais ou mães de santo, ou os espíritos guias 
do alto ou baixo espiritismo. 

Nem mensageiros extraterrestres. 

Prestemos atenção: Ninguém vai ao Pai senão por 
meio de Jesus Cristo. 

Isso nos encaminha para a segunda divisão do sermão. 

Primeiro, nos v. 4-6, o texto apresenta Jesus como o caminho. 
Agora, a partir dos v. 7, aprendemos que... 

II. Jesus é a revelação visível de Deus 

Para caminhar com Deus, precisamos contemplá-lo 
(Salmos 34.5: “Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso 
rosto jamais sofrerá vexame”). 

De modo semelhante ao que vimos nos v. 4-6, nos v. 7-11 
temos uma declaração de Jesus seguida da palavra de 
um discípulo, que conduzem a explicação adicional 
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Primeiro Jesus afirma, no v. 7: “Se vós me tivésseis 
conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde 
agora o conheceis e o tendes visto”. Daí Filipe replica 
(v. 8): “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta”. 

Se antes (v. 4-5) o peso recaía sobre o verbo “saber”, 
agora, é sobre os verbos “conhecer” (v. 7, 9), “ver” 
(v. 7, 9) e “crer” (v. 10, 11, 12). 

Todos estes verbos evocam uma doutrina: Nós 
conhecemos o Pai no Filho. Ao contemplar o 
Filho, vemos o Pai. Ao crer no Filho, cremos no 
Pai. 

Isso reverbera o “credes em Deus, crede também em 
mim” do v. 1. De modo geral, os judeus criam em 
Deus; o desafio era que eles cressem em Jesus 
como Deus encarnado. 

A réplica de Filipe, no v. 8, indica que ele era exatamente 
como nós. Deus fala conosco, mas às vezes nós não 
entendemos adequadamente. Jesus teve de proferir 
uma palavra adicional (v. 9-11): 

Filipe, se você quiser “ver” o Pai, será preciso “me 
conhecer” mais e melhor (v. 9). 

9 Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou 
convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a 
mim vê o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 

Isso implica crer mais e melhor na unidade que existe 
entre o Pai e o Filho (v. 10a). 

10a Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em 
mim? 



João | O caminho e a oração | p. 12 

E tanto “conhecer”, quanto “ver” ou “crer” equivalem a 
acolher com atenção as “palavras do Filho”. 

Enquanto Jesus — o Verbo de Deus — fala, o próprio 
Pai está realizando “obras” no mundo (v. 10b). 

10b [...] As palavras que eu vos digo não as digo por 
mim mesmo; mas o Pai, que permanece em mim, faz 
as suas obras. 

Cada sinal realizado por Jesus — a primeira parte do 
Evangelho de João — tem por objetivo nos 
conduzir a confiar nas palavras e na pessoa de 
Jesus Cristo. 

11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai, em mim; crede 
ao menos por causa das mesmas obras. 

Há um sentido em que “ninguém jamais viu a Deus”, como 
lemos em João 1.18 e 1João 4.12). Paulo atesta isso em 
1Timóteo 1.17, quando diz que Deus é “Rei eterno, 
imortal, invisível”. 

Mas há outro sentido em que Jesus Cristo é a revelação 
visível de Deus: “[...] o Deus unigênito, que está no 
seio do Pai, é quem o revelou” (Jo 1.18b). E o mesmo 
Paulo afirma, em Colossenses 1.15, que Jesus Cristo 
“é a imagem do Deus invisível”. 

Mas há outro sentido em que Deus invisível se torna visível 
por meio dos crentes em Jesus. Entendemos isso quando 

olhamos para os v. 12-14 e verificamos que... 
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III. Jesus é mensageiro 
de promessas preciosas 

A primeira promessa é simples e consta no v. 12: 

Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará 
também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou 
para junto do Pai. 

Sempre que Jesus diz “em verdade, em verdade vos digo” 
(v. 12a), estamos diante de uma declaração especial. 
Daí a tradução de Hendriksen: “muito solenemente lhes 
asseguro”8 e a tradução literal de Frederico Lourenço: 
“Amém, amém vos digo”.9 

O que Cristo diz no v. 12 é mais do que precioso: 

Jesus irá para o Pai não apenas para preparar lugar 
para os crentes, mas também para garantir que 
estes recebam poder para continuar 
realizando a obra dele. 

Ou seja, os que creem nele continuarão realizando a 
obra de Jesus no mundo. 

E como serão estas obras realizadas pelos que creem em 
Jesus? 

                                 

8 HENDRIKSEN, William. João. 2. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2014, p. 583. 
(Comentário do Novo Testamento). Logos Software. 
9 LOURENÇO, Frederico. A Bíblia: Novo Testamento: Os Evangelhos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2017, p. 387. 
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Primeiro, serão semelhantes às feitas pelo próprio Jesus: 
“[...] aquele que crê em mim fará também as obras que 
eu faço”. 

Segundo, serão obras “maiores” do que as realizadas por 
Jesus em seu ministério terreno de três anos: “[...] 
outras maiores fará”. 

Esta é uma promessa preciosa! 

Mas em que sentido as obras realizadas pelos crentes 
serão “maiores” dos que as realizadas por Jesus? 

Pentecostais e novos pentecostais aplicam este v. 12 
aos milagres, sugerindo que hoje a igreja realiza 
mais sinais e maravilhas do que o próprio Jesus 
Cristo realizou em seu ministério terreno. Essa 
interpretação tem sido recusada pelo simples fato 
de nenhum ser humano ou igreja jamais terem 
conseguido realizar milagres com a mesma 
qualidade e em maior quantidade do que Jesus 
Cristo. 

O Dr. Carson nos ajuda a entender que a promessa de 
João 14.12 não é qualitativa — a igreja fará mais 
obras —, pois a língua grega indicaria isso de 
outro modo. Além disso, a promessa não quer 
dizer que a igreja realizará obras mais 
espetaculares ou sobrenaturais, pois nada pode 
se igualar ao que João registrou no Livro dos 
Sinais.10 

                                 

10 CARSON, D. A. O Comentário de João. São Paulo: Shedd Publicações, 2007, p. 
496. 



João | O caminho e a oração | p. 15 

O correto, diz Carson, é compreender esta promessa à luz 
da história da salvação. Há uma situação pré-Páscoa e 
outra, pós-Páscoa. A situação pós-Páscoa será 
superior à pré-Páscoa. 

Jesus está prestes a morrer na cruz, ressuscitar e ser 
exaltado. 

Depois disso, o Espírito Santo será derramado sobre 
os crentes (cumprindo Jo 7.37-38). 

Usando as palavras do próprio Carson, uma “dobradiça 
escatológica” vai girar e um “novo dia” vai raiar.11 

Em suma, está chegando a era das obras “maiores”, nos 
seguintes termos: 

Maiores porque realizadas após a efetivação da 
redenção na cruz. 

Maiores porque realizadas após o envio do Espírito 
Santo, como veremos a partir do v. 16. 

Maiores do ponto de vista missionário. Se o ministério 
de Jesus encarnado durou apenas cerca de três 
anos e foi circunscrito à Palestina do séc. 1, o 
ministério de Jesus glorificado, por meio da 
igreja, alcançará todos os povos e durará 
milhares de anos. 

Calvino está certo quando diz que o ensino mais 
importante do v. 12 não é sobre a quantidade de 

                                 

11 CARSON, op. cit., p. 497. 
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obras realizáveis pela igreja e sim o fato de que 
Jesus continuaria agindo no mundo por meio dos 
crentes: 

[...] o poder pelo qual ele prova ser o Filho de Deus está 
tão longe de se confinar a sua presença física, que seria 
claramente demonstrada por muitas e notáveis provas 
quando ele estivesse ausente. Ora, a ascensão de 
Cristo foi logo depois seguida de uma maravilhosa 
conversão do mundo, na qual a Deidade de Cristo foi 
mais poderosamente exibida do que quando ele 
habitava entre os homens. Assim, vemos que a prova de 
sua Deidade não se confinou à pessoa de Cristo, mas 
foi difundida através de todo o corpo da igreja.12 

Isso nos conduz à coroação do ensino — à segunda promessa 
preciosa do texto. Como aqueles que creem em Jesus 
conseguirão realizar estas obras? Eles farão isso orando, 
como lemos nos v. 13-14: 

13 E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o 
Pai seja glorificado no Filho. 14 Se me pedirdes alguma coisa em 
meu nome, eu o farei. 

Carson explica que “a conduta frutífera dos discípulos é o 
produto de suas orações”.13 

Mas temos de ter cautela aqui. Primeiro, entendamos que 
as palavras “tudo quanto pedirdes” (v. 13a) não 
significam, de fato, que temos uma garantia de que 
Deus nos dará tudo o que quisermos. 

                                 

12 CALVINO, João. Evangelho Segundo João. São José dos Campos: Fiel, 2015, p.  
97, v. 2. (Série Comentários Bíblicos). Logos Software. 
13 CARSON, op. cit., loc. cit. 
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“Tudo quanto pedirdes” tem relação com as “obras” 
mencionadas no v. 12. 

Jesus está dizendo: “Eu responderei as orações de 
vocês, relativas às obras do reino que precisam 
ser realizadas”. Hendriksen esclarece que: 

A expressão tudo o que [...] se refere tanto às grandes 
obras quanto às obras maiores (do v. 12). De forma 
coerente, nesta passagem a relação dessas obras com 
a oração é ressaltada. Jesus ensina muito claramente 
que existe essa ligação. No livro de Atos, os milagres 
tanto no reino físico quanto no espiritual são 
repetidamente ligados com a oração (At 1.14 seguido 
pelos grandes milagres do capítulo 2; 4.31; 6.6–7; 9.40–
41; 10.40–41; 10.4,9; 12.5; 13.3; 16.25–34).14 

Além disso, Jesus ensina que as orações devem ser feitas 
no nome dele — e isso é mais do mera instrução ritual. 

Isso é assim porque ele é o Mediador (“o caminho”). E 
orar no nome dele equivale a orar segundo o 
caráter dele — focado na realização da vontade 
do Pai. 

Como diz o Dr. Carson, “orações em seu nome são 
orações feitas em total acordo com tudo que seu 
nome representa”.15 

O próprio Jesus se empenha em responder esse tipo 
de oração: “isso farei” (v. 13) e “eu o farei” (v. 14). 
Isso é assim porque a finalidade da oração fiel é 

                                 

14 HENDRIKSEN, op. cit., p. 585. 
15 Cf. CARSON, op. cit., loc. cit. 
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a glória de Deus: “a fim de que o Pai seja 
glorificado no Filho” (v. 13b. 

De fato, Jesus é mensageiro de promessas preciosas. Se 
entendemos isso, podemos concluir. 

Concluindo... 

O “eu recordativo de Kahneman”.16 

[Recapitulação geral] Recapitulando, Jesus é o caminho, a 
verdade e a vida (v. 4-6); Jesus é a revelação visível de 
Deus (v. 7-11) e Jesus é mensageiro de promessas 
preciosas. 

[Aplicação do ponto 1]. Jesus é o caminho, a verdade e a 
vida. 

Não nos esqueçamos de que Jesus ensina essas coisas 
em um contexto de consolação. A expressão “não se 
turbe o vosso coração” consta em 14.1 e 14.27. 

Não precisamos ficar com o coração tumultuado — há um 
caminho a seguir. Há uma verdade que nos instrui e 
orienta. E há uma vida espiritual que nos sustenta. 

                                 

16 Em uma pesquisa sobre o que chama de “eu recordativo”, o ganhador do Prêmio 
Nobel de Economia, Daniel Kahneman, constata que a última parte ou momentos 
finais de uma experiência (seja esta qual for) definem o modo como a mente 
arquiva aquela experiência. Uma experiência pode ser excelente no início, mas 
se for ruim no final, pode acontecer de ela ser recordada como ruim no todo. 
Cf. KAHNEMAN, Daniel. Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2012, p. 471-481. 
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Se queremos chegar até o Pai, temos de reconhecer Jesus 
como único caminho verdade e vida. 

[Aplicação do ponto 2] Jesus é a revelação visível de Deus. 

De fato, quem quiser “ver” Deus, precisa entender que, por 
meio de Jesus encarnado, Deus se fez visível e 
palpável aos homens. 

O apóstolo João, autor deste Evangelho, viu Jesus com 
seus próprios olhos e foi incluído na comunhão com 
Deus, como lemos em 1João 1.1-3 

1 O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que 
temos visto com os nossos próprios olhos, o que 
contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito 
ao Verbo da vida 2 (e a vida se manifestou, e nós a temos 
visto, e dela damos testemunho, e vo-la anunciamos, a vida 
eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada), 3 o 
que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, 
para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. 
Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, 
Jesus Cristo. 

Hoje nós não podemos mais ver Jesus com nossos 
olhos físicos, mas podemos e devemos contemplá-lo 
com os olhos da fé. 

Há um sentido em que Jesus Cristo é visível hoje no 
evangelho — nesta hora, nesta ocasião, quando 
as boas notícias sobre a salvação são 
anunciadas. 

Quando a mensagem sobre Jesus é anunciada, e o 
Espírito Santo abre os olhos e ouvidos da 
alma, então temos um encontro com Jesus 
por fé, tal como lemos em 2Coríntios 3.16-18: 
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16 Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, 
o véu lhe é retirado. 17 Ora, o Senhor é o Espírito; e, 
onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18 E 
todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, 
como por espelho, a glória do Senhor, somos 
transformados, de glória em glória, na sua própria 
imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 

O autor da carta aos Hebreus (Hb 12.2) nos convoca a 
olhar “firmemente para o Autor e Consumador da 
fé, Jesus”. 

E dois poetas cristãos transformaram estas verdades 
bíblicas em música, no Hino “Salvação Graciosa” 
(NC nº 198): 

Oh! Olhai, com fé, olhai! 
Sim, olhai só a Jesus! 
Ele salva o pecador, aleluia! 
Sim, salva a quem confiante olhar! 

Aproveite a oportunidade. Suplique a Deus, agora 
mesmo, para que, como consta em 2Coríntios 
4.6, ele te ilumine com o Espírito Santo, de modo 
que você consiga enxergar, por fé, a “glória de 
Deus, na face de Cristo”. 

[Aplicação do ponto 3] Jesus é mensageiro de promessas 
preciosas. 

Por fim, vamos nos apegar às promessas preciosas de 
Jesus! 

Se os discípulos estavam confusos e abatidos, Jesus os 
confortou com promessas. 



João | O caminho e a oração | p. 21 

Essa é a questão: Nossa alma está sempre diante de um 
desafio: acreditar ou descrer? Confiar em Deus ou 
desconfiar dele? E quanto mais abatida, mais nossa 
alma corre o risco de se fechar; ou de ser capturada 
por vícios. 

O melhor a fazer — ensina Jesus — é se dispor para as 
obras semelhantes e maiores que as de Jesus, 
mencionadas em João 14.12. 

Nos dispor para fazer algo — viver para Deus. 

Aqui a Escritura não está falando sobre projetos 
grandiosos, e sim sobre a vida simples de cada 
cristão — amando, servindo e cumprindo a 
missão, como Jesus cumpriu. 

E é claro que o melhor é fazer isso orando. 

Aqui Jesus não se refere apenas à oração litúrgica na 
igreja, nem às orações devocionais em horários 
pré-fixados, mas também e especialmente, a 
uma configuração da alma — uma comunhão 
com Deus constante, no coração. 

Orar enquanto percorremos o caminho. Orar quanto 
tivermos de validar a verdade na prática. Orar 
para que sejamos nutridos por vida de qualidade 
eterna. 

Eis o que o Senhor nos oferece, neste início de manhã, pouco 
antes de nos dar ainda mais, no sacramento da Ceia. 

Vamos buscá-lo por meio de Jesus — o caminho, a 
verdade e a vida. 
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Vamos contemplar a glória do Pai na face do Filho. 

E vamos viver para ele de tal modo, que nosso estilo de 
vida contribua para expansão da obra dele neste 
mundo. 

Que tudo isso seja encaminhado em plena dependência 
dele, com constante e fervente oração, em nome de 
Jesus. 

Amém. Vamos orar. 


