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

Conclusão do livro dos sinais (última parte): 
Soberania de Deus na salvação e 

responsabilidade humana na condenação 

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. 

A explicação da incredulidade dos judeus 
-------- Soberania de Deus cegando e endurecendo -------- 

37 E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não 
creram nele, 38 para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que 
diz: 

Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi 
revelado o braço do Senhor? [Is 53.1] 

39 Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: 

40 Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para 
que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, 
e se convertam, e sejam por mim curados. [Is 6.10]1 

41 Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu 
respeito. 

-------- Responsabilidade humana: Amando mais a glória humana do 
que a glória de Deus -------- 

                                 

1 ARA: “Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe 
os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a 
entender com o coração, e se converta, e seja salvo”. 
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42 Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, 
mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não 
serem expulsos da sinagoga; 43 porque amaram mais a glória 
dos homens do que a glória de Deus. 

O resumo do ensino de Jesus 
44 E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim crê, não em mim, 
mas naquele que me enviou. 45 E quem me vê a mim vê aquele 
que me enviou. 46 Eu vim como luz para o mundo, a fim de que 
todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47 Se 
alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo; 
porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. [ele 
se refere à sua de expiação dos pecados na cruz] 48 Quem me 
rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue; a 
própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último 
dia. 49 Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, 
que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que 
anunciar. 50 E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As 
coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. 
João 12.37-50. 

Pregado na IPB Rio Preto, em 26/08/2018 (19h30). 

Introdução 

DEUS É SOBERANO NA SALVAÇÃO E O HOMEM É 
RESPONSÁVEL POR SUA CONDENAÇÃO. 

Essas são as duas verdades que fecham a primeira grande 
divisão do Evangelho de João. 

Estamos diante das palavras finais do Livro dos Sinais 
(Jo 2.1—12.50). 
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Na próxima semana, se Deus permitir, começaremos 
nossa jornada pela segunda parte do Evangelho — o 
Livro da Glória (Jo 13.1—21.25). 

Desde cedo ouvimos que a vida contém absurdos. Expondo 
Salmos 73, nosso irmão Silas nos lembrou do dilema de 
Asafe, que quase escorregou ao invejar a prosperidade 
das pessoas sem Deus. 

Que absurdo! Pessoas que não amam nem 
servem a Deus, desonestas e más 
prosperam, se dão bem e vivem em 
relativa paz. 

Por outro lado gente honesta, querida e 
que crê em Deus sofre de montão. 

A vida parece absurda. Até servir a Deus parece um 
absurdo. “Será que vale a pena amar a Deus 
sofrendo, enquanto os que não o amam seguem 
de festa em festa?” 

Agora lemos e João 12.37: “E, embora tivesse feito tantos 
sinais na sua presença, não creram nele”. 

Absurdo. Doideira. Jesus realizou sete grande sinais: 

Primeiro sinal: Na cidade de Caná (Galileia), Jesus 
transformou água em vinho (Jo 2.1-11). 

Segundo sinal: Jesus cura o filho de um oficial do rei 
(Jo 4.46-54). 
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Terceiro sinal: Jesus cura um paralítico junto ao tanque 
de Betesda (Jo 5.1-18). 

Quarto sinal: Jesus alimenta milhares de pessoas com 
cinco pães de cevada e dois peixinhos (Jo 6.1-
15). 

Quinto sinal: Jesus anda por sobre o mar (Jo 6.16-21). 

Sexto sinal: Jesus cura um cego de nascença (Jo 9.1-
34). 

Sétimo sinal: Jesus ressuscita Lázaro (Jo 11.1-45). 

Sete sinais, sendo que, no último, Jesus trouxe de 
volta à vida um homem morto havia quatro dias! 

Os joelhos podiam se dobrar. 

E os lábios podiam entoar o cântico 118: “Jesus, 
Jesus! Ele é o rei, ele é o rei. Ele é o rei da 
glória!” 

Mas não foi isso que aconteceu. “[...] embora tivesse feito 
tantos sinais na sua presença, não creram nele” (Jo 
12.37). Absurdo dos absurdos! 

E daí a primeira verdade preciosa... 
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I. Deus reina sobre as coisas 
aparentemente absurdas (v. 37-41) 

Algumas edições da ARA contam com um título editorial (antes 
do v. 37): “A explicação da incredulidade dos judeus”. 

De fato, os v. 37-41 nos ajudam a entender o absurdo da 
incredulidade daqueles judeus. 

Veja com atenção. Encontramos a palavra “para” no v. 
38, a expressão “por isso”, no v. 39 e “porque” 
nos v. 39 e 41. 

A passagem revela a razão da incredulidade dos 
judeus. 

E a explicação é simples: Deus 
reina sobre a incredulidade 
aparentemente absurda deles! 

Eu digo “aparentemente absurda” porque, de fato, a 
incredulidades deles está cumprindo profecias. E 
João menciona Isaías duas vezes. Primeiro, Isaías 
53.1: 

38 para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: 

Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi 
revelado o braço do Senhor? [Is 53.1] 

Ou seja, séculos antes de Jesus realizar seu ministério 
na terra, Isaías anunciou que, quando ele 
viesse, nem todos acreditariam nele. 
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O “braço” salvador de Deus não seria “revelado” a 
todos (e guardemos este verbo “revelar”. 

Mas não apenas isso... 

A próxima profecia mencionada por João consta em Isaías 
6.10, como lemos nos v. 39-40: 

39 Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: 

40 Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, 
para que não vejam com os olhos, nem entendam com o 
coração, e se convertam, e sejam por mim curados. [Is 
6.10]2 

Aqui o governo de Deus sobre os destinos humanos é 
ainda mais destacado. 

Algumas pessoas não acreditariam em Jesus porque 
seriam mantidas cegas e endurecidas. Mesmo 
vendo os sinais operados por ele, elas não seria 
convertidas, nem curadas. 

E João arremata dizendo (v. 41): 

Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu 
respeito. 

Isaías profetizou apontando para Jesus. 

                                 

2 ARA: “Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe 
os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a 
entender com o coração, e se converta, e seja salvo”. 
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E até isso — a incredulidade — faz parte da 
revelação que Isaías recebeu sobre “a glória 
dele”. 

Apesar de todos os sinais, as pessoas não acreditaram em 
Jesus — absurdo dos absurdos! 

Mas Deus reina até sobre essas coisas aparentemente 
absurdas. 

Deus não é surpreendido pela incredulidade 
humana. 

Deus é Rei. Deus governa sobre tudo e todos. 

Mesmo essa reação contrária a Jesus se encaixa 
dentro da “boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus”, como lemos em Romanos 12.2. 

Esta é a primeira verdade preciosa. 
E tem mais. A segunda verdade é a seguinte... 

II. Deus responsabiliza o ser humano por 
suas escolhas e ações (v. 42-50) 

Se primeiro este trecho do Evangelho revela que Deus reina 
até sobre os absurdos, agora aprendemos que Deus 
responsabiliza o ser humano por suas escolhas e 
ações. 

Desde os primórdios de sua existência e ao longo do 
tempo, o ser humano tenta compreender a si 
mesmo, afinal de contas, ele precisa conseguir 
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explicar a si mesmo — quem ele é e porque ele faz 
o que faz.  

É isso que faz girar a roda das ideologias, da 
filosofia e das religiões. 

E é isso que alimenta a literatura e mantém abertos 
os consultórios e gabinetes de todos os 
psicólogos, psiquiatras e conselheiros. 

De tempos em tempos surgem tentativas de explicação 
novas. Um autor atual, Scott Adams, sugere que nós 
não passamos de “robôs úmidos”. Ele diz assim: 

Robô úmido. É minha concepção de seres humanos como 
entidades programáveis. Se fornecer os inputs corretos, 
receberá os outputs corretos3 

Ou seja, não passamos de máquinas programáveis. 

Nosso modo de pensar, de decidir e de agir dependem 
do que entra em nosso sistema — os inputs. 

Agimos dependendo do modo como fomos 
programados. 

Eu estou certo de que alguns 
percebem um dos problemas 
aqui. 

                                 

3 Adams, Scott. Ganhar de lavada: Persuasão em um mundo onde os fatos não 
importam (Locais do Kindle 602-603). Editora Record. Edição do Kindle. 
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Quando alguém se comporta mal, ele tem um 
problema de software — um problema na 
programação. 

Eu ajo errado em resposta a um input errado — 
alguém, fora de mim, cometeu um erro em minha 
programação. É por isso que eu travei. É por isso 
que minha tela ficou azul. Tenho de ser enviado 
para especialistas em formatação e reinstalação 
de dados. 

A culpa é de minha mãe, ou de meu pai, ou de 
minha condição social, ou da sociedade 
burguesa, ou do imperialismo norte-
americano, ou da “sociedade” abstrata. 

Uma pessoa comete um crime e a gente ouve a 
pergunta — “onde nós erramos como 
sociedade? Em que nós, como sociedade, 
contribuímos para este ato? Ou como esse 
menino foi criado? Qual a culpa dos pais dele 
por este ato tão terrível? 

Eu só estou respondendo ao que fui programado para 
fazer. Se isso é assim, como eu posso 
ser responsabilizado por minhas 
escolhas e ações? 

O Evangelho bíblico responsabiliza o homem. João 12.42-50 
informa sobre esta responsabilidade de duas formas. 

Em primeiro lugar, os homens são responsáveis por 
amar mais a glória humana do que a glória de Deus 
(v. 42-43). 
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Prestemos atenção no v. 42! Algumas autoridades 
expressaram algum tipo de fé em Jesus, mas 
não tiveram a coragem de confessá-lo 
publicamente, porque não queriam ser 
expulsos da sinagoga. 

O v. 43 traz o “por que”. Eles “amaram mais a glória 
dos homens do que a glória de Deus”. 

Nosso coração precisa amar a glória de Deus mais 
do que tudo — e aprendemos isso, na prática, 
ouvindo nosso irmão Presb. Paulo de 
Carvalho, nesta manhã. 

Quando colocamos qualquer coisa no lugar que é 
devido somente a Deus, cometemos pecado 
de idolatria; e da idolatria descemos para 
pecados cada vez mais degradantes, como 
lemos em Romanos 1.18-32. 

Mas não apenas isso. Em segundo lugar, os homens são 
responsáveis por rejeitar Jesus (v. 44-50). 

Nos v. 44-50 é o próprio Jesus quem fala. E ele não 
fala de qualquer modo. O v. 44 informa que ele 
“clamou” ou, como lemos em outra tradução, 
Jesus “gritou alto” (BNT, FL, p. 381). É o 
clamor de Jesus fechando o 
Livro dos Sinais! E o que 
Jesus clama? 

De modo geral, ele diz ser o enviado fiel de Deus 
Pai (“me enviou”, v. 44, 45, 49). E ele não fala 
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por si; não faz autopromoção. Ele diz o que 
lhe é mandado pelo Pai (v. 49-50). Sua missão 
é explicada no v. 46: “Eu vim como luz para o 
mundo, a fim de que todo aquele que crê em 
mim não permaneça nas trevas”. 

Percebamos que os v. 37-41 aludem aos sinais e os 
v. 44-50 aludem às palavras ou à mensagem e 
ensinos de Jesus. Todos nós temos de 
responder ao Jesus inteiro — sua pessoa, sua 
fala (pregação e ensino) e seus atos (sinais e 
obra redentora). 

O que Jesus clama? Quem crê 
nele recebe salvação. E o 
contrário, como lemos no v. 
48, conduz à condenação: “48 
Quem me rejeita e não recebe as minhas 
palavras tem quem o julgue; a própria palavra 
que tenho proferido, essa o julgará no último 
dia”. 

Aqui, o título editorial de algumas edições da ARA 
também ajuda: Este é “o resumo do ensino de 
Jesus”. 

Esta passagem (v. 44-50) pode mesmo ser 
considerada como um bom resumo dos ensinos 
de Jesus — pelo menos dos ensinos de Jesus 
até este ponto do Evangelho de João. 

Se entendemos isso, já podemos concluir. 
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Concluindo... 

O “eu recordativo de Kahneman”.4 

[Recapitulação do ponto 1] Deus reina até sobre aquelas 
coisas aparentemente absurdas (v. 37-41). 

[Aplicação do ponto 1] Só quando chegamos a este ponto da 
revelação — meditando em profundidade nesta verdade de 
João 12 — é que passamos a compreender a natureza 
disso que a Bíblia chama de fé. 

O evangelho nos convida a ter fé. Mas o que isso 
significa mesmo? 

É correto dizer que ter fé é confiar em Deus. 
Especialmente, admitir Jesus como nosso único 
e suficiente Salvador e Senhor. Abandonar 
qualquer ideia de justiça própria. Me assumir 
como pecador que não tem a mínima 
competência de ser salvo por minha próprias 
obras. 

Ter fé equivale a subscrever a doutrina sadia. Aceitar 
os documentos de fé fiéis à Bíblia, tais como o 

                                 

4 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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Credo Apostólico e as Confissões e Catecismos 
da Reforma Protestante Calvinista. 

Tudo isso é ter fé. Mas não apenas isso. João 12.37-41 
não resolve todas as coisas filosoficamente — e, como 
temos dito, o Evangelho de João propõe uma fé e não 
uma filosofia —, mas João as resolve existencial e 
devocionalmente. 

O ponto aqui é, como reagir diante daquelas 
coisas que nos parecem invertidas 
ou mesmo absurdas? 

A resposta da Bíblia é: “crendo”. 

Alguns não estão crendo em Jesus, mesmo tendo 
ele feito grandes sinais! João explica que 
Deus tem um plano cujos detalhes nem 
sempre conseguimos compreender. 

E quem sabe nossa própria vida esteja sendo 
assolada, agora mesmo, por uma situação 
imprevista e de potencial desolador. 

Ou, como ouvimos nesta manhã, podemos 
simplesmente olhar em volta e ver as distorções 
que nos cercam — o perverso muito bem 
obrigado e os íntegros em péssima condição 
ou estado. O mundo de pernas pro ar. Coisas 
absurdamente absurdas! 

O que fazer? Antes e acima de tudo, crer em Deus. 
Continuar descansando e nos alegrando nele, 
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certos de que ele nos ama e, em sua 
soberania, opera para nosso bem. 

O “eu recordativo de Kahneman”. 

[Recapitulação do ponto 2] Mas o que dizer da segunda 
verdade? Deus responsabiliza o ser humano por suas 
escolhas e ações (v. 42-50)? 

[Aplicação do ponto 2] Nós somos seres morais e espirituais. 

Estudiosos contemporâneos da mente estão afirmando — 
com base em novas pesquisas — que grande parte de 
nossas escolhas não é racional, mas isso não significa 
que as escolhas não sejam morais. 

Vamos entender isso melhor. Estes especialistas estão 
dizendo que quando a gente quer uma coisa, 
primeiro a gente escolhe. Depois, procura razões 
para justificar nossa escolha. 

Eles estão descobrindo, depois de muito gasto de 
tempo e recursos, o que a Bíblia ensina desde 
sempre. 

As escolhas mais importantes da vida fluem do 
coração, como nos diz Salomão em Provérbios 
4.23: 

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, 
porque dele procedem as fontes da vida. 

Ou ainda, como afirma Paulo, em Romanos 10.9-10: 

9 Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor 
e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou 
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dentre os mortos, serás salvo. 10 Porque com o 
coração se crê para justiça e com a boca se confessa 
a respeito da salvação. 

O Evangelho de João lança luz sobre nossos corações, nos 
ajudando a compreender que nosso problema fundamental 
tem a ver com nosso coração — com aquilo que a gente 
irracionalmente ama amar, como lemos em João 3.19-21: 

19 O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens 
amaram mais as trevas do que a luz; porque as suas obras 
eram más. 20 Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz 
e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas 
obras. 21 Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de 
que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. 

Nosso problema não está apenas no modo como somos 
programados. Nossa dificuldade reside no fato de 
sermos pecadores — de naturalmente sermos inclinados 
para amar mais as trevas do que a luz. Nosso coração 
rebelde gosta de fazer coisas erradas. 

A culpa é nossa. Quando eu erro, a culpa é minha. 

Eu tenho o dever moral e espiritual de, independentemente 
do modo como fui criado, ou de quem foram meus pais, 
ou de minha condição social, pensar, sentir e agir 
corretamente, fazendo o que é certo. 

Se eu cometer um crime, o responsável serei eu. Cada 
um de nós é responsável diante de Deus e da 
sociedade, por cada pensamento que semeia, por cada 
palavra que profere e por cada ato que comete. 

Sendo assim, o Evangelho de João está reforçando um ensino: 
Para sermos salvos, Deus tem de mudar nosso 
coração (cf. Jo 3.3-6). 
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Tirar a cegueira de nossos olhos. Amolecer nosso 
coração. 

Para que vejamos com os olhos e entendamos com o 
coração. E sejamos convertidos e curados. 

Vamos orar por isso agora mesmo. 


