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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGM
ORE pelos irmãos que estão ou
possuem familiares com COVID
ORE pela família do Guilherme,
que está enlutada (perdeu o avô, tia
e tio para COVID-19).
ORE para que o Espírito Santo
conceda a você coragem e oportunidade de compartilhar o Evangelho
ORE para que durante esse período
onde nossos cultos públicos estão
suspensos, nossos irmãos busquem uma vida devocional de
estudo do Bíblia e oração.

E

Tempo de cantar
“Deus é ﬁel”
“Vem de ti, Senhor”
“Tua ﬁdelidade”
“Tu és ﬁel, Senhor”
“Que segurança! Sou de Jesus!”
“Para o céu por Jesus irei”
“Minha esperança”
“Céu, lindo céu!”

Tempo da palavra

ACALME SEU CORAÇÃO
[João 14.01] 1“Não deixem que seu coração

ﬁque aﬂito. Creiam
também em mim

em

Deus;

creiam

Jesus conforta seus discípulos dizendo que,
da mesma maneira que eles creem em Deus
como seu refúgio no denso nevoeiro da vida,
deveriam crer também em Cristo. O verbo
“crer" está no indicativo e no imperativo, o que
signiﬁca: “Já que vocês conﬁam em Deus,
continuem conﬁando em mim.”
Uma pequena fé no grande Deus vale mais
do que uma fé no objeto errado. Muitos
podem dizer: “Eu tenho uma grande fé”.
Porém, conﬁam na fé que têm, e não no
grande Deus. Conﬁar em Deus e no seu Filho
é crer, confessar e descansar no seu poder, na
sua sabedoria, na sua providência, no seu
amor e na sua salvação.
Problemas surgirão em nossas vidas. Nós
ﬁcaremos angustiados e nos sentiremos
ameaçados. Os sofrimentos nos alcançarão.
Mas a fé em Jesus é o único remédio para um
coração turbado. A fé nos faz olhar para Jesus
e não para os problemas, angustias e sofrimentos. A fé depositada no Filho de Deus é a
fé que ri das impossibilidades. A fé triunfa nas
crises.
Pergunta:
O que o Evangelho de João quer dizer com
“crer”? Como a verdadeira fé se reﬂete na
vida cristã?

[João 14.2-3] 2Na casa de meu Pai há

muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes
teria dito. Vou preparar lugar pra vocês 3e,
quando tudo estiver pronto, virei buscá-los,
para que estejam sempre comigo, onde eu
estiver.
Os discípulos ﬁcaram angustiados com a
notícia de que Jesus partiria, mas a partida de
Jesus é para o bem dos discípulos. É verdade
que Ele está indo embora, mas está indo para
que eles possam estar onde Ele está. D.A.
Carson escreve: “Quando Jesus fala de ir preparar lugar, não se trata de ele entrar em cena
e, depois, começar a preparar o terreno; ao
contrário, no contexto da teologia joanina [de
João], é o próprio ato de ir, via cruz e ressurreição, que prepara o lugar para os discípulos”.
Sendo assim, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias da
eternidade.
Pergunta:
Porque o céu é esperança para aqueles
que depositam sua fé em Jesus Cristo?

[João 14.4-6] 4Vocês conhecem o caminho
para onde vou.” 5“Não sabemos para onde o
Senhor vai”, disse Tomé. "Como podemos
conhecer o caminho?” 6Jesus disse: “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode
vir ao Pai senão por mim.
Jesus havia dito aos discípulos que iria partir
e que eles não poderiam ir com Ele (13.36).
Agora, assegura que eles sabem o caminhopara onde ele vai (14). Isso provoca uma per-

-gunta imediata de Tomé: “Não sabemos para
onde vai. Como podemos conhecer o caminho?” A resposta de Jesus é uma das mais
importantes declarações registradas nos
Evangelhos: “Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por
mim.” Jesus é a verdade que alimenta o
nosso coração e transforma a nossa mente, a
vida que satisfaz a nossa alma e o único caminho para Deus.
Pergunta:
Você entende a aﬁrmação de Jesus como
o único caminho até Deus Pai? Porque Ele
é o único caminho para o Pai?

[João 14.7-11] 7Se vocês realmente me

conhecessem, saberiam quem é meu Pai.
Mas, de agora em diante, vão conhecer e ver
o Pai”. 8Filipe disse: “Senhor, mostre nos o Pai,
e ﬁcaremos satisfeitos”. 9Jesus respondeu:
“Filipe, estive com vocês todo esse tempo e
você ainda não sabe quem eu sou? Quem
me vê, vê o Pai! Então por que me pede para
mostrar o Pai? 10Você não crê que eu estou
no Pai e o Pai está em mim? As palavras que
eu digo não são minhas, mas de meu Pai,
que permanece em mim e realiza suas obras
por meu intermédio. 11Apenas creiam que eu
estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou
creiam pelo menos por causa das obras que
vocês me viram realizar.
Jesus diz aos discípulos que conhecê-lo é
conhecer o Pai. Essa declaração levou Filipe a
fazer uma pergunta: “Senhor, mostre-nos o
Pai, e ﬁcaremos satisfeitos.” (14.8). Até então,
os discípulos não tinham compreendido que
aquele que vê Jesus vê o Pai, pois Jesus e o
Pai são um.
Jesus é o resplendor da glória e a expressão
exata do ser de Deus (Hb 1.3). Ele não apenas
é um com o Pai, mas é também o porta-voz
do Pai. O que ele fala não fala por si mesmo,
mas fala da parte do Pai. As obras que ele
realiza não as realiza por si mesmo, mas as faz
pelo poder do Pai.
A evidência absoluta da unidade entre o Pai
e o Filho é que o Filho realiza as mesmas
obras do Pai. Ele é o agente do Pai, cumpridor
de sua perfeita vontade; o Verbo criador. O Pai
e ele trabalham até agora.
Pergunta:
De que forma a vida do Filho revelou ao
Pai? E de que forma podemos viver para
que nossa vida seja um testemunho do
amor do Pai e do Filho?
Conclusão
Jesus é o Filho eterno de Deus que veio para
dar vida por meio de sua morte a nós que
cremos. Jesus disse: “Creiam em Deus; creiam
também em mim” demonstrando sua divindade. O versículo 6 é uma das principais
declarações encontradas no evangelho, ele
nos oferece uma convicção de tudo o que
Cristo é: o caminho que nos conduz ao Pai, a
verdadeira revelação do Pai e a vida que recebemos quando estamos junto dele.
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