


CORAÇÕES AFLITOS
Jo 14

VERSÍCULO-CHAVE

“Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao 

Pai senão por mim.” (Jo 14.6)



Alvo da Lição

Ao estudar esta lição, você vai ser incentivado a conhecer com 

profundidade o ministério do Espírito Santo, prometido nas palavras de 

Jesus Cristo.



O capítulo 14 de João a partir do versículo 5...

❑ ...demonstra o dilema de Tomé;

❑ ...o pedido de Felipe;

❑ ... apesar de andarem com Cristo, não o conheciam; e

❑ ...a fé é o que nos leva a conhecer e a andar no caminho.

Na aula passada...

❑ Que sentimentos a Palavra de Deus desperta em você? (Sl 19.7-10)

❑ Como você se sente diante das adversidades da vida? Você é capaz de

consolar as pessoas mesmo em meio a dificuldades? (2Co 1.3-4)

❑ Você se sente desmotivado? Precisa de ajuda? (Js 1.8-9)



1. Entendendo o caminho(14.5)

❑ Cristo direcionou os Seus discípulos para o único caminho que leva ao Pai

(v.4,7).

❑ Não é possível andar fora do caminho,

❑ Não tem como andar nesse caminho sem o conhecê-lO (Jesus),

(João 14.5-11)

No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam! É o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! (João 1:29)



II. O DILEMA DE TOMÉ
(Jo 14.4-7)

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao 

Pai, senão por mim. ( João 14:6).

Cristo direcionou os Seus discípulos para o único caminho que leva ao Pai (v.4,7). A questão foi
que os discípulos não compreenderam aquelas palavras (v.5; cf. 13.36-37). O questionamento
de Tomé deu a Jesus oportunidade de expandir Seu ensino. A idéia era que o Mestre iria para o
Pai; depois os discípulos O seguiriam, porque Ele é o caminho (1Tm 2.5). O verso 6 é central e
apresenta três substantivos que regem a semântica textual: caminho, verdade e vida. Tomás de
Kempis, no livro Imitação de Cristo, diz: “Não é possível andar fora do caminho, não é possível
conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês
devem andar; a verdade em que vocês devem crer; a vida na qual vocês devem pôr sua
esperança”.



2. RECONHECER DEUS ATRAVÉS DE CRISTO.

❑ O pedido de Filipe,

❑ A visão é pela fé (Hebreus 11:6)

❑ Para crer no Pai, é preciso conhecer o Filho (v.9-11).

(Jo 14.6-11)



III. O DILEMA DE FILIPE
(Jo 14.8-11)

De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que 

aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna 

galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6 

Filipe, nessa ocasião, ele fez um pedido indevido a Jesus (v.8). Filipe pediu um
tipo de visão de Deus, assim como Moisés havia pedido no passado (Êx 33.18-20).
Mas isso nunca seria possível, como o próprio João já havia ensinado (1.18). A
questão é que Jesus tinha acabado de falar sobre o assunto em resposta a Tomé
(v.7). Jesus respondeu apontando a ignorância de Filipe e a visão do Pai
(v.9-11). Conhecer o Filho significa conhecer o Pai; ver o Filho significa ver o Pai
invisível. Não se trata de uma visão palpável ou sensível aos olhos humanos, mas
apenas conhecê-Lo por meio de Sua Palavra.



CONCLUSÃO

Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que 

se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o 

buscam. (Hebreus 11.6)

A Bíblia afirma que "a fé vem pelo ouvir" (Romanos 10:17), indicando que antes da pregação do
evangelho não há fé no homem. Aos romanos Paulo fala "da fé que Deus repartiu a cada
um" (Rm 12:3), aos efésios da "fé da parte de Deus Pai" (Ef 6:23).
Observando tudo isso, conclui-se que: conhecer o caminho, crer no caminho e viver no caminho
só é possível através da fé. É algo que temos que buscar constantemente, porque as
adversidades deste mundo muitas vezes abalam nossa fé. A única maneira de termos nossa fé
reavida, alimentada é buscando a Deus com a leitura da Palavra. Quando não temos o hábito da
leitura da Bíblia, nos afastamos de Deus. Quando chega a adversidade, sentimo-nos perdidos e
sem forças. A Palavra de Deus é o nosso alimento, que nutre e fortalece a nossa fé.


