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Baseado no sermão de 25/04/2021
Pr. Leandro B. Peixoto

AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

Tempo 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 oportunidade de compartilhar o Evangelho
ORE pela irmã Laury que se encontra enferma

E

Tempo de cantar
“Dez mil razões”
“Santo! Santo! Santo!”
“O verbo”
“Ele é Santo”
“Graças dou”
“Preciso de ti”
“Perdoa-me, Senhor”
“Como não entoar teu louvor?”

Tempo da palavra

OS FRUTOS DO EVANGELHO

João 14.25-31

[João 14.25-27]

Eu digo estas coisas
enquanto ainda estou com vocês 26Mas
quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito 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.
25

Uma parte do trabalho do Espírito Santo é
ensinar e trazer coisas à lembrança: “o Encorajador [...] lhes ensinará todas as coisas e os
fará lembrar tudo que eu lhes disse.”
Dizer que essa promessa serve apenas aos
onze apóstolos parece um modo estreito de
interpretar a o texto. É mais seguro sábio e
coerente considerar a promessa como a
propriedade comum de todos os crentes,
em todas as épocas do mundo. Nosso
Senhor conhece a ignorância e o esquecimento de nossa natureza nas coisas espirituais. Ele graciosamente declara que
quando deixar o mundo, seu povo terá um
professor e um defensor.
Pergunta:
Você sente que seu conhecimento nem
sempre é acessível a sua memória? Você
já percebeu que apesar de ler e ouvir,
parece que a memória desaparece mais
rápido do que você ganhou? Como você
lida com isso?

[João 20.28-29]

Lembre-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.
28

Observe a frequência que Jesus utiliza as
expressões “meu Pai” e “o Pai”. Nos últimos
cinco versículos de João 14, nós as encouramos pelo menos quatro vezes. Em todo
capítulo, elas ocorrem no mínimo vinte e
duas
vezes.
A razão para o frequente uso destas
expressões é que o Senhor pretendia incutir
na mente de seus discípulos uma grandiosa
impressão sobre a unidade existente entre
Ele e o Pai. Essa é uma das passagens bíblicas em que Cristo reivindica tão sublime
dignidade e poder de outorgar e providenciar
conforto
à
sua
igreja.
O que Jesus quis dizer com “porque eu
vou para o Pai, que é maior que eu”? A
resposta mais aceita é: se os discípulos de
Jesus o amassem verdadeiramente, eles
ﬁcariam contentes por ele estar retornando
para seu Pai, pois ele está retornando para a
esfera a qual ele pertence, para a glória que
ele tinha com o Pai antes do mundo existir
(17.5), para o lugar onde o Pai não é diminuído em glória, e é inquestionavelmente
maior que o Filho em seu estado encarnado.

Até este ponto os discípulos reagem emocionalmente em total acordo com sua percepção de seu próprio ganho ou perda. Se
eles amassem Jesus, perceberiam que sua
partida para sua própria ‘casa' era um
ganho para ele e se alegrariam com ele.
Nessas circunstâncias, a dor que sentem é
uma indicação de seu egocentrismo.
Jesus não queria envergonhar os discípulos ao falar essas coisas nesse momento,
mas sim garantir a fé deles no momento em
que os eventos dos quais ele fala realmente
acontecessem. Jesus disse a mesma coisa
com referência à traição de Jesus Iscariotes
(13.19)
.
.
Pergunta:
De que forma o cristão hoje compartilha
da alegria de Cristo? Porque nós chamamos Deus de Pai?

[João 14.30-31]

Não tenho muito tempo
mais para falar com vocês, pois o governante 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!
30

A morte de Jesus, longe de ser o sinal de
sua derrota nas mãos de Satanás, é a prova
maior, como Jesus aﬁrma, de “farei o que o
Pai requer de mim, para que o mundo saiba
que eu amo o Pai”. Assim como o amor dos
discípulos de Jesus conforma-se pela obediência deles, também o próprio Filho permanece no amor de seu Pai obedecendo a seus
mandamentos. O amor de Jesus por seu Pai,
e a obediência a ele, são supremamente
demonstrados em sua disposição para
sacriﬁcar sua própria vida.
Pergunta:
Ainda hoje, a obediência é a forma que
demonstramos nosso amor a Deus. Em
Mateus 28.19-20, encontramos o texto da
Grande Comissão. Quais as ordens que
Cristo nos dá neste texto? E de maneiras
práticas, como as obedecemos?
Conclusão
Sejamos gratos a Deus porque temos um
Salvador perfeito e imaculado, que possui
uma justiça íntegra e uma vida pura. Em
nós mesmos e em nossos atos, encontramos apenas imperfeição; e, se não tivermos
qualquer outra esperança, além de nossa
própria bondade, devemos ﬁcar realmente
desesperados. Entretanto, em Cristo temos
um perfeito, imaculado Representante
Substituto. Podemos declarar, juntamente
com o triunfante apóstolo: “Quem intentará
acusação contra os eleitos de Deus” (Rm
8.33). O Senhor Jesus morreu e sof reu em
nosso lugar. Estamos escondidos nele.
Embora sejamos indignos, o Pai nos vê em
Cristo e, por amor a Ele, ﬁca satisfeito.
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