
O EVANGELHO DE JOÃO


A VIDA SOB PRESSÃO 

João 5. 16-30 
“16Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do 

sábado. 17Jesus, porém, disse: “Meu Pai sempre trabalha, e eu também”. 18Assim, os líderes 
judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas 

violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. 19Jesus 
respondeu: “Eu lhes digo a verdade: o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria 

conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. 20Pois 
o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda 
maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. 21Pois assim como o Pai dá vida 
àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá vida a quem ele quer. 22Além 

disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, 23para 
que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho certamente não honra 
o Pai, que o enviou. 24“Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele 
que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a 

vida. 25“E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos 
ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. 26O Pai tem a 
vida em si mesmo, e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida, 27e lhe deu autoridade 

para julgar a todos, porque ele é o Filho do Homem. 28Não fiquem tão surpresos! Na verdade, 
vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, em seus túmulos, a voz do Filho de Deus 29e 

ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que 
continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. 30Não posso fazer coisa 
alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu 

julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai, que me 
enviou.” 

É pressão de todos os lados! 
Você curtiu a copa do mundo na Rússia? O grande diferencial deste mundial para os outros foi sem dúvida 
o árbitro de vídeo, apelidado de VAR, que significa em inglês video assistant referee ou  traduzindo para a 
nossa língua — árbitro assistente de vídeo.  

Jogos de copa do mundo, são considerados pelos atletas de futebol, como os mais importantes de suas 
carreiras e isso já é muita pressão sobre eles, imagine como eles se sentiram então com a implantação 
dessa nova tecnologia? 33 câmeras de vídeo, os analisando de todos os lados e ângulos! Foi muita 
pressão sobre eles. 

Entretanto, não são apenas os jogadores de futebol que passam por essa pressão. O mundo todo está 
visível para nós e os nossos erros e os dos outros certamente não passa despercebido, ainda existe a 
pressão tradicional de nossos amigos de escola, vizinhança ou qualquer lugar que frequentamos, para que 
nos encaixemos nos padrões de beleza, moda e social para sermos aceitos por determinado grupo. 



A vida sob pressão 
Tudo, cada avanço, cada conquista da humanidade tem contribuído para nos colocar ainda mais sob 
pressão. Como viver sob pressão? Que valor há na pressão? No texto de hoje nós encontramos Jesus sob 
pressão, sob a pressão dos líderes judeus (Jo 5.16-18): 

16Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. 
17Jesus, porém, disse: “Meu Pai sempre trabalha, e eu também”. 18Assim, os líderes judeus 

se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o 
sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. 

Se isso não é pressão, o que seria? 

O que se aprende aqui sobre a vida sob pressão? 

1. A vida piedosa é vivida sob pressão  
Piedade quer dizer dedicação a Deus, obediência em amor a sua Palavra. Jesus passou a ser 
pressionado pelos líderes judeus, por ter curado um paralítico no sábado. (v. 16). O pior foi que quem o 
entregou aos líderes judeus foi o próprio homem que ele havia curado (vv. 8-15). Por que tanta maldade, 
meu Deus? — O paralítico curado não quereria problemas com os fariseus; ele temia pela própria vida; 
ele amou mais a sua vida e a glória dos homens do que a possiblidade de uma nova vida em Cristo vivida 
para a glória de Deus. 

Deus permite que sejamos pressionados e perseguidos para que o poder de Cristo que habita em nós 
seja visto por todos (2Co 4.8-13): 

8De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos 
perplexos, mas não desesperados. 9Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos 

derrubados, mas não destruídos. 10Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da 
morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. 11Sim, 

vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se 
manifeste em nosso corpo mortal. 12Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em 
vida para vocês. 13Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada 

nas Escrituras: “Cri em Deus, por isso falei”. 

A vida cristã ou a vida piedosa é vivida sob pressão, e muitas vezes a pressão ou a perseguição virá da 
parte daqueles para quem nós mais fizemos o bem; a pressão ou a perseguição virá em reação ao nosso 
amor cristão. 

2. A vida sob pressão revela (mostra) quem verdadeiramente somos 



Muitas pessoas ao serem pressionadas se escondem, ou não mostram o que realmente são. Se um 
cristão está no meio de pessoas descrentes, certamente ele será pressionado a se comportar e se 
comprometer com as mesmas coisas que o restante do grupo. — Não seja careta! Qual o problema? 
Todo mundo faz!… são frases comuns do grupo a pressionar um cristão. 

João 5 nos ensina que Jesus, sob pressão, não negou ser quem ele é; pelo contrário, a pressão 
revelou quem Jesus é; a pressão mostrou o melhor de Jesus; a pressão revelou que Jesus é igual a 
Deus; igual a Deus em obras (vv. 16-19); em essência (vv. 18-19); e em poder e autoridade (vv. 20-27). 

A vida sob pressão revela quem verdadeiramente somos. No caso de Jesus, revelou que ele é o único 
caminho para a nossa salvação da justa condenação de Deus. E quanto você? No seu caso, o que 
revelam as pressões da vida? Em quem ou no que você confia? O que sai do seu coração quando a 
pressão te aperta? Raiva? Ódio? Medo? Desespero? Mentira? Imoralidade? Ansiedade? Crime? O 
que a vida sob pressão revela sobre você? Temor de homens? Justiça própria?  

A vida sob pressão revela quem somos. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões 
e os desejos de sua natureza humana”(Gl 5.24). Sob pressão, eles buscam “a direção do Espírito em 
todas as áreas de nossa vida” (Gl 5.25). O que a pressão tem revelado sobre você? Não seria este 
um bom momento para você reconhecer seu pecado diante de Deus, confessá-lo e buscar em Cristo 
perdão, salvação e poder para viver sendo guiado pelo Espírito?  

A vida sob pressão revela quem verdadeiramente somos. 

3. A vida sob pressão deixa claro o que é realmente importante na vida 

28Não fiquem tão surpresos! Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, 
em seus túmulos, a voz do Filho de Deus 29e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem 

ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal 
ressuscitarão para serem julgados. 30Não posso fazer coisa alguma por minha própria 
conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não 

faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou.”  

Neste texto, Jesus está dizendo que a coisa mais importante na vida é viver de olho no dia da 
ressurreição, quando todos prestaremos contas da vida que do Criador nós recebemos. Pressões, 
portanto, são excelentes oportunidades para refletirmos sobre como nós temos vivido, diante do que 
realmente importa: encarar Deus face a face.  



A vida sob pressão 
Precisamos considerar algumas coisas antes de terminarmos: 
1. Ter fé em Jesus não nos livra das pressões— Há pessoas que procuram Jesus para terem uma vida 
melhor neste mundo, como se Jesus tivesse morrido na cruz para nos dar bastante dinheiro, uma vida 
sempre saudável e livre de qualquer problema. Precisamos confiar em Jesus como Salvador e 
verdadeiro Deus. Ele se entregou na cruz para sermos libertos do pecado e da condenação eterna. 

2. Não devemos culpar nada nem ninguém pelas pressões— O verdadeiro cristão entende que as 
pressões e perseguições que venha passar, deve ser usada para mostrar o que está dentro do nosso 
coração. Devemos confessar os pecados, deixá-los e buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. 

3. O que realmente importa nesta vida é se estamos unidos a Cristo—  Todos seremos ressuscitados e 
nos apresentaremos diante de Deus face a face. Será uma alegria para aqueles que reconheceram 
Jesus, como o Salvador e Senhor de suas vidas, mas um triste fim para aqueles que decidiram viver 
para satisfazer apenas a si mesmos e negaram que Jesus é o Salvador. Arrependa-se. Creia e Cristo. 
Não viva mais para si mesmo. Pratique a justiça do evangelho. Conheça e pratique a vontade de Deus. 

A vida sob pressão tem muito valor se ela for vivida para a glória de Deus em Cristo. Cristo sofreu a pior 
pressão para que pudéssemos provar e ver o prazer da sua salvação. 

Querido Deus, 

Mesmo criança, reconheço que sou pressionado. Nem sempre o meu coração mostra que estou vivendo 
para a sua glória e minha devoção a Cristo é cheia de falhas e fraca. 
  
Me ajude, pela fé em Jesus, a dar valor as pressões e que a cada dia eu cresça na fé e na obediência ao 
Senhor. 

Em nome de Jesus, 
Amém!


