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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo de orar

ORE pela multiplicação dos PGM

ORE pelos irmãos que estão ou 
possuem familiares com COVID

ORE para que o Espírito Santo 
conceda a você coragem e oportu-
nidade de compartilhar o Evange-
lho

Tempo de cantar
 “Vim para adorar-te”

“Somente a um Deus assim”

 “Tu somente és Deus”

“Confiarei”

 352 HCC – “Cristo te estende sua
forte mão.

“Me derramar” e “Vem me tocar”

https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv5DQquHD6j011uJRU?e=dlqu2U
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv5DaM1uxYVuG2gYxk?e=hdmgql
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv5DXsaZ2gzcV1qUgR?e=urWQkl
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv5DuODMaeYuiQZR3v?e=1fTufL
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv5Di8bUxHK0VWWjUv?e=Zeb3iO
https://1drv.ms/u/s!Aj1yEDupPez9k3nkUNoy9shRN-Ig?e=4z2Igw


OBEDEÇA A MEUS MANDAMENTOS

[João 14.15] 15 “Se vocês me amam, obede-
çam a meus mandamentos.

Observe que o versículo possui uma condi-
cional, “se vocês me amam, guardarão meus 
mandamentos”. Existem três palavras que 
predominam nesse verso: amor, guardar e 
mandamentos. Isso indica que, num certo 
aspecto, o amor precede a obediência. Ou 
seja, se você amar a Cristo, você aceitará, obe-
decerá e guardará as normas instruídas por 
ele para regular tanto suas atitudes interiores 
quanto a conduta exterior.

Pergunta
Que mandamentos são esses que o 
Senhor Jesus disse que comprovariam o 
amor que afirmamos ter por ele?

[João 14.16-17] 16E eu pedirei ao Pai, e ele lhes 
dará outro Encorajador, que nunca os deixa-
rá. 17É o Espírito da Verdade. O mundo não o 
pode receber, pois não o vê e não o conhece. 
Mas vocês o conhecem, pois ele habita com 
vocês agora e depois estará em vocês. 

Jesus promete que em resposta à sua peti-
ção ao Pai, ele dará aos discípulos um outro 
Encorajador (ou Consolador, ou Auxiliador). 
No versículo seguinte, esse Consolador é cha-
mado de “Espírito da Verdade”. O que indica 
claramente que o Espírito Santo não é mera-
mente um poder, mas uma pessoa. Ele é um 
com Deus Pai e Deus Filho, possui a mesma 
essência que o Pai e o Filho. Ele não é um 
Auxiliador diferente, e sim semelhante a 
Cristo; mesma substância, poder e glória. Por 
ser como Jesus, afirmamos que o Espírito 
Santo também é Deus.

O Espírito Santo é enviado pelo Pai, em 
resposta a solicitação do Filho. Ele procede 
tanto do Pai quanto do Filho. O Pai dá; o Filho 
o envia. O Espírito Santo é a pessoa na qual o 
Pai e o Filho  subsistem, se encontram.

O Espírito Santo deve ser visto como o Con-
solador Permanente, como aquele que 
“nunca nos deixará”. Ele quem nos dá consolo, 
direção e poder. Nas horas mais amargas, nos 
dá consolo. Nas horas mais confusas, nos dá 
direção. Nas horas mais cruciais, nos dá poder.

O Espírito Santo é a fonte da verdade. O 
mundo não pode conhecê-lo nem recebê-lo, 
pois o mundo vive enganado, alimentado 
pela mentira, perdido num emaranhado de 
ideias. 

Como fonte da verdade, o Espírito Santo é o 
Deus que habita em nós. No dia de Pentecos-
tes (Atos 2), ele veio habitar no meio, ao lado e 
dentro dos discípulos. Cristo é o Deus Ema-
nuel (Deus Conosco), e voltou para o Pai, mas 
o Espírito Santo é o outro Consolador, que 
veio não apenas habitar entre nós, mas para 
morar em nós. 

Pergunta
Porque é importante para os crentes a pre-
sença permanente do Espírito Santo entre 
eles, no meio deles e dentro deles?

[João 14.18-20] 18Não os deixarei órfãos; volta-
rei para vocês. 19Em breve o mundo não me 
verá mais, mas vocês me verão. Porque eu 
vivo, vocês também viverão. 20No dia em que 
eu for ressuscitado, vocês saberão que eu 
estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em 
vocês.

Antes de partir, Jesus deixou claro aos discí-
pulos que não os deixaria órfãos nem aban-
donados. O que Jesus quer dizer é o seguinte: 
“Minha partida  não será como  a  de  um  pai 
cujos filhos ficam órfãos quando ele morre. 

No Espírito, eu mesmo estarei de volta para 
vocês”. O Espírito revela o Cristo e o glorifica, 
aplica seus méritos ao coração dos crentes, e 
torna seus ensinamentos efetivos na vida 
deles.

Para ver Jesus, é preciso estar vivo. O mundo 
não verá mais Jesus quando ele partir, 
porque, mesmo tendo-o visto e ouvido, o 
mundo o rejeitou. Mas seus discípulos o verão, 
porque, assim como Jesus ressuscitou ven-
cendo a morte com poder e glória, nós, 
também viveremos nele. Então, assim como 
o Filho está no Pai e o Pai no Filho, nós 
também estaremos em Jesus, e ele, em nós.

Pergunta:
O Apóstolo Paulo afirmou: “[…] Cristo está 
em vocês, o que lhes dá a confiante espe-
rança de participar de sua glória!” (Cl 1:27). 
Você crê com fé e arrependimento em 
Jesus como a única esperança de te-lô em 
sua vida? De forma prática, como isso é 
demonstrado no seu dia a dia?

[João 14.20-24] 20Aqueles que aceitam meus 
mandamentos e lhes obedecem são os que 
me amam. E, porque me amam, serão 
amados por meu Pai. E eu também os 
amarei e me revelarei a cada um deles.” 22Ju-
das (não o Iscariotes) disse: “Por que o Senhor 
vai se revelar somente a nós, e não ao mundo 
em geral?”. 23Jesus respondeu: “Quem me 
ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e 
nós viremos para morar nele. 24Quem não 
me ama não me obedece. E lembrem-se, 
estas palavras não são minhas; elas vêm do 
Pai, que me enviou

Aquele que ama a Jesus é o que guarda os 
seus mandamentos. Aquele que ama Jesus e 
guarda os seus mandamentos é aquele que é 
amado pelo Pai. E a estes é que Jesus se ma-
nifesta. Observe que Jesus, tendo menciona-
do o amor do Pai, imediatamente acrescenta, 
“e eu também os amarei”. Esse amor se torna 
manifesto pelo Espírito.

O amor de Deus é manifestado na volta de 
Jesus (14.22). Se Jesus se manifestasse ao 
mundo, seria para juízo, uma vez que o 
mundo o rejeitou. A cada dia que passa, é o 
Senhor exercendo sua paciência e esticando 
sua misericórdia, oferecendo ao mundo a 
oportunidade de arrepender-se.

No versículo 23, temos a sensação de que o 
amor de Deus por nós, precede o nosso amor 
por ele. Observe o tempo futuro “meu Pai o 
amará”. Mas devemos nos lembrar que o 
nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. 
Deus cria em nós um desejo enorme de guar-
dar os mandamentos de Cristo; depois, ele 
nos recompensa por guardá-los, nos amando.

Pergunta:
Que confiança podemos ter de que o 
amor de Deus é real? 

Conclusão
É preciso esclarecer que não devemos supor 

que “guardar os mandamentos de Cristo” 
pode salvar-nos. Nossas melhores obras estão 
repletas de imperfeição. Quando fizermos 
tudo que somos capazes, ainda nos mostrare-
mos servos fracos e inúteis. Porém, a fé no 
Senhor Jesus deve estar sempre acompanha-
da de amável obediência à vontade dele. O 
que o Senhor uniu os seus seguidores não 
devem separar. Professamos amar a Cristo? 
Então precisamos demonstrar isso por meio 
de nossas vidas. O apóstolo que disse: “O 
Senhor sabe que eu te amo” foi o mesmo que 
recebeu a ordem: “Apascenta as minhas ove-
lhas” (Jo 21.17).  

Tempo da palavra

João 14.15-24



Saiba Mais:
ParticipeApoio ao roteiro

B uSermão:  Obedeça a meus manda-
mentos. - Greg Gilbert

https://cutt.ly/ivjFFae

Artigo Discípulos verdadeiros guar- 
dam os mandamentos de Cristo – 
Greg Gilbert

 https://bityli.com/Kn3UQ

Vídeo: Devocional Alegria Inabalável – 
Esperança para obedecer a manda-
mentos difíceis –  John Piper

 https://bityli.com/3U18A

Aula: Um Ajudador Celestial [Quem é 
o Espírito Santo?–  Sinclair Ferguson

 https://bityli.com/sbV6c

Comentário: O Espírito Santo, o outro 
Consolador - Hernandes Dias Lopes

  https://bityli.com/nn54b

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Setor Sudoeste
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PGM Jardim Goiás
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71 99676-1708 | Luiz César
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