
O Evangelho De João

“46“Nunca ouvimos alguém falar como ele!”, responderam. 
47“Vocês também foram enganados?”, zombaram os fariseus. 48“Por acaso um de nós que seja, entre os 

líderes ou fariseus, crê nele? 49As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. 
São amaldiçoadas!” 50Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: 51“A 
lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência?“ 52“Você também é da Galileia?”, 

responderam eles. “Procure e veja por si mesmo: nenhum profeta vem da Galileia!” 53Então todos foram para 
casa.”  Jo. 7.46-53

O discurso do Rei  

O discurso do Rei 
Discursar é falar e para um público, para uma platéia. O 

prefeito quando vai entregar uma importante obra à cidade 
geralmente faz um discurso; um aniversariante antes de 
cortar o bolo faz um discurso para agradecer a presença 

de seus amigos, o pastor quando prega a Palavra de Deus, 
também faz um discurso.



O discurso do Rei 
Mas ninguém nunca falou como Jesus Cristo. Essa foi a opinião dos guardas do templo que saíram com a 

missão de prendê-lo, mas que, depois de ouvi-lo, desistiram de levá-lo preso(Jo 7.45-47). Essa também foi a 
opinião das multidões que ouviram Jesus pregar o sermão que ficou conhecido como Sermão da Montanha 

(leia: Mt 7.28-29).  
Jesus falava com autoridade divina que era propriamente sua. Seu discurso era diferente. Vinha do céu. Sua 

fonte era o próprio Pai e não alguma tradição de homens. De fato, ninguém nunca falou como Jesus.



A primeira lição que aprendemos ao ver a reação das 
pessoas ao discurso do Rei Jesus é que houve 

divisão em como eles viram o Senhor Jesus. 
Alguns o viram apenas como um profeta enviado 
por Deus. Apesar de isso ser verdade, não é toda a 

verdade, pois Jesus é Deus, mas eles não o 
receberam assim. E você, sabe que Jesus é Deus? 

Outros viram Jesus como vindo da parte de Deus, 
mas não o adoraram como o único Deus 

verdadeiro. Seus corações não se comprometeram 
com Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida? 

Mas ouve aqueles que imediatamente rejeitaram o 
discurso de Jesus e inventaram desculpas para 

apoiarem suas decisões. Você é um desses?

O discurso do Rei  



Jesus discursa como Rei. Ele é Rei. Nenhum 
homem jamais falou como Jesus. Ele é 

verdadeiro. Ele é quem ele disse que era. Mas 
não deixe por isso mesmo. Venha, coma, beba, 

confie, encontre nele alegria eterna. 
 

O discurso do Rei  



Senhor Senhor Deus, 
Quero pedir que os meus ouvidos e o meu coração sejam sensíveis ao discurso do Senhor Jesus. Que suas 
palavras sejam alimento para a minha alma e que elas sejam sempre toda a fonte de tudo o que eu preciso 
para viver ao seu lado. 
Em nome de Jesus, Amém! 



O discurso do Rei  
Pinte a cena em que Jesus faz um discurso, depois cole um papel dourado no sol 


