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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo de orar

ORE pela multiplicação dos PGMs

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

ORE pela família do Sem. Hiltemar 
Júnior, que perdeu a avó e o tio.

Tempo de cantar
 “Vem, esta é a hora” e 

43 HCC - “Tu és digno”

“Sou quem ele diz que sou”

 “Cantarei teu amor”

“Nunca mais serei” 

364 HCC - “Mais de Cristo”

“Aleluia ao Cordeiro”



LEVANTE-SE E VÁ
Jesus se deu voluntariamente como sacri-

f ício na cruz. Ele é o salvador dos pecadores. 
Mas antes de se entregar, ele insistiu em 
ensinar mais uma vez os seus discípulos, 
veja: v. 25, “Eu digo essas coisas...”; v. 26, “Eu 
lhes disse.”; v. 28, “Lembrem-se do que eu 
lhes disse”; v. 29, “Eu lhes disse estas coisas 
antes”; v. 30, “Não tenho muito mais tempo 
para falar com vocês”.

Mas, o que Jesus ensinou a seus discípulos 
momentos antes de sua morte na cruz?

[João 14.25-27] 25Eu digo estas coisas 
enquanto ainda estou com vocês 26Mas 
quando o Pai enviar o Encorajador, o Espíri-
to Santo, como meu representante, ele lhes 
ensinará todas as coisas e os fará lembrar 
tudo que eu lhes disse. 27“Eu lhes deixo um 
presente, a minha plena paz. E essa paz 
que eu lhes dou é um presente que o 
mundo não pode dar. Portanto, não se 
aflijam nem tenham medo.

O primeiro ensino de Cristo é que o Pai 
enviaria o Espírito Santo como seu repre-
sentante (v. 25-26). O Espírito Santo, enviado 
pelo Pai em nome do Filho, ensinará aos 
discípulos todas as coisas e trará à memória 
deles tudo o que eles aprenderam de Jesus. 
Nas horas mais dif íceis, o Espírito Santo 
trará as palavras certas aos discípulos.

O segundo ensino de Jesus é que ele daria 
paz (v. 27). Essa paz não é a mesma paz que 
o mundo dá. A paz do mundo é apenas uma 
trégua, apenas ausência de problemas, o 
mundo não tem o poder de dar paz. Há 
tanto ódio, egoísmo, amargura, malícia, 
ansiedade e medo que toda tentativa na 
direção da paz é rapidamente esquecida.

A paz de Cristo é interior, na consciência, 
alma e espírito, decorrente de um senti-
mento de pecado perdoado e reconciliação 
com Deus, é uma benção muito maior. Essa 
paz é propriedade de todos os crentes, 
sejam eles altos ou baixos, ricos ou pobres. A 
paz é um dom especial de Cristo, superior 
ao dinheiro, facilidade mundana e prosperi-
dade. Essa paz é completa, é plena. Ela 
garante serenidade e meio à dificuldade e 
dissolve o medo, essa paz defende nosso 
coração e mente da invasão da ansiedade 
(Fp. 4.7).

Pergunta:
Existe relação entre a garantia de Jesus 
da vinda do Espírito Santo com o dom 
(ou presente) da paz? Você desfruta da 
plena paz de Cristo?

[João 20.28-29] 28Lembre-se do que eu 
lhes disse: ‘Vou embora, mas voltarei para 
vocês’. Se o seu amor por mim é real, vocês 
deveriam estar felizes porque eu vou para o 
Pai, que é maior que eu. 29Eu lhes disse 
estas coisas antes que aconteçam para 
que, quando acontecerem, vocês creiam. 

O terceiro ensino de Jesus é que ele volta-
ria para o Pai (v. 28). Jesus trata do que per-
turbava seus discípulos, ele trata do que 
causava temor aos apóstolos, isto é, sua par-
tida repetidamente anunciada (vs. 2-4, 12, 18, 
19, 21, 23). Mas agora ele parte para a ofensi-
va, mesmo que suavemente. Jesus agora 
está falando sobre o fracasso dos discípulos 
em confiar nele, ou seja, o fracasso de amor 
deles. Se eles realmente o amassem (e a 
implicação óbvia é que eles não amam), eles 
ficariam contentes por ele estar indo para o 
Pai. Afinal, sua partida garante que ele os 

levará para estar com ele para sempre (1-3), 
apenas isto já seria motivo de alegria.                         

E aqui temos o quarto ensino de Cristo 
neste texto: eles deveriam crer (v. 29). Jesus 
escolhe este momento para ensinar a seus 
discípulos estas coisas para garantir que 
eles terão fé quando os eventos dos quais 
ele fala realmente acontecerem .             .

Pergunta:
O que impedia os discípulos de alegrar 
com a partida de Jesus para o Pai? 
Porque o amor a Deus dá alegria e con-
tentamento ao crente?

[João 14.30-31] 30Não tenho muito tempo 
mais para falar com vocês, pois o gover-
nante deste mundo se aproxima. Ele não 
tem poder algum sobre mim, 31mas farei o 
que o Pai requer de mim, para que o 
mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-
-se e vamos embora!

O quarto ensino de Cristo é que seu traba-
lho na cruz foi da vontade do Pai (v. 30-31). O 
significado dessas palavras permite apenas 
uma interpretação. Jesus quer que seus 
discípulos saibam que Satanás, que é “o 
governante deste mundo”, faria seu último e 
mais violento ataque contra ele. Mas nosso 
abençoado Mestre declara: “Ele não tem 
poder sobre mim. Não há ponto fraco e 
defeituoso em mim. Guardei o mandamen-
to de meu Pai e terminei o trabalho que ele 
me deu, cumpri sua vontade. Satanás não 
pode me derrubar. Ele não tem nada para 
me acusar.” Portanto, se estamos “em 
Cristo”, Satanás também não pode controlar 
nossa vida. Nem Satanás, nem o mundo 
podem perturbar nosso coração.

Pergunta:
Quais as lutas que o crente trava contra o 
mundo nos dias de hoje? E de que ma-
neira “estar em Cristo" nos ajuda a vencer 
essas batalhas?

[João 14.31]  31Mas farei o que o Pai requer 
de mim, para que o mundo saiba que eu 
amo o Pai. Levantem-se e vamos embora!

O quinto ensino de Cristo neste texto é 
que ele se sacrificou para que o mundo 
saiba (v. 31). O mundo pode pensar que 
Jesus foi derrotado com sua morte, mas 
precisam saber que a cruz, a ressurreição e 
exaltação de Cristo foi sua maior prova de 
amor e obediência ao Pai. O amor do Filho 
não só revela em que consiste uma relação 
adequada com Deus, mas também são 
garantia da libertação e redenção para 
aqueles que o Pai o concedeu. De fato o 
mundo aprenderá isto – ainda que quando 
os homens e mulheres descobrirem a 
verdade e cessarem de pertencer ao 
mundo, ou ao mesmo tempo em que “ao 
nome de Jesus todo joelho se dobre [...] e 
toda língua declare que jesus Cristo é o 
Senhor, para glória de Deus, o Pai” (Fp 2.10-
-11).

Pergunta:
De que forma o mundo saberá que Jesus 
Cristo é o Senhor? Qual deve ser nossa 
participação para que o mundo saiba?

Conclusão
Estas verdades, compartilhadas por todo 
cristão é o mais profundo apelo evangelísti-
co.

Tempo da palavra

João 14.25-31 



Saiba Mais:
ParticipeApoio ao roteiro

B uSermão Levante-se e vá - SIB Goiânia
Leandro Peixoto

https://www.youtube.com/PrLeadro-
BPeixoto

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César
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