
“Eu sou o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém
vai ao Pai senão por mim”.



João 14, 1-31

1"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; 
creiam também em mim.

2 Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse 
assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar.

3 E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para 
mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
4 Vocês conhecem o caminho para onde vou".

5 Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais; como 
então podemos saber o caminho? "



6 Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.

7 Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o 
meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto".

8 Disse Filipe: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta".
9 Jesus respondeu: "Você não me conhece, Filipe, mesmo 

depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem 
me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?

10 Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? 
As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo 

contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra.



11 Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai 
está em mim; ou pelo menos creiam por causa das mesmas 

obras.
12 Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as 

obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que 
estas, porque eu estou indo para o Pai.

13 E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai 
seja glorificado no Filho.

14 O que vocês pedirem em meu nome, eu farei".
15 "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.



16 E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para 
estar com vocês para sempre,

17 o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque 
não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive 

com vocês e estará em vocês.
18 Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês.

19 Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais; vocês, 
porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão.

20Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em 
mim, e eu em vocês.



21 Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o 
que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu 

também o amarei e me revelarei a ele".
22 Disse então Judas ( não o Iscariotes ): "Senhor, mas por que 

te revelarás a nós e não ao mundo? "
23 Respondeu Jesus: "Se alguém me ama, guardará a minha 
palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele 

morada.
24 Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. 

Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de 
meu Pai que me enviou.



25 "Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês.
26 Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em 
meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar 

tudo o que eu lhes disse.
27 Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o 
mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham 

medo.
28 "Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se 

vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, 
pois o Pai é maior do que eu.

29 Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que, 
quando acontecer, vocês creiam.



30 Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está 
vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim.

31 Todavia para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o 
que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamo-nos daqui! "



Situando o texto

Nos cinco capítulos que descrevem a
despedida de Jesus (Jo 13 a 17),
percebe-se a presença daqueles três
fios de que falamos na Introdução: a
fala de Jesus, a fala das comunidades
do Discípulo Amado e a fala daquele
que fez a última redação do Quarto
Evangelho. Nestes capítulos, os três
fios estão de tal maneira entrelaçados
que o todo se apresenta como uma
peça única de rara beleza e inspiração,
em que é difícil distinguir o que é de
um e o que é do outro.



Estes cinco capítulos são um
exemplo de como as
comunidades do Discípulo
Amado faziam catequese. Por
exemplo, o capítulo 14 é uma
catequese que ensina as
comunidades como viver sem
a presença física de Jesus.
Eles faziam isto através de
perguntas e respostas.



As perguntas dos três discípulos, Tomé (Jo 14, 5), Filipe (Jo 14, 
8) e Judas Tadeu (Jo 14, 22), eram também as perguntas das 
comunidades. Assim, as respostas de Jesus para os três eram 
um espelho em que as comunidades encontravam uma resposta 
para as suas próprias dúvidas e dificuldades.



Estrutura da Pericópe

O discurso de despedida ( Jo 14.1-16.33)

A Morada ( Jo 14, 1-4)

O Caminho ( Jo 14, 5-14)

O Espírito Santo ( Jo 14, 15-31)



Analise   Semântica 
O Caminho: 

Jesus é o caminho para o Pai, é através de Jesus, podemos ter
acesso direto a Deus, porque Jesus é Deus. Antes, o pecado era
como uma porta fechada entre nós e Deus. Na cruz Jesus abriu
a porta, deixando aberto o caminho para Deus. Quem segue
Jesus segue seu Caminho para a vida eterna ( Hb 10,19-20).

Era natural que com todas as falas de Cristo do que iria
acontecer (Sua morte, sofrimentos e demais coisas) os
discípulos se sentissem perdidos, afinal, por um bom tempo
Jesus os guiava, os ensinava como um mestre dedicado.



Em breve, sem a presença física de Jesus, quem os guiaria?
Quando Jesus diz “eu sou o caminho” está reforçando a ideia de
que Ele era o messias que representava o acesso pleno a Deus.
Após a morte de Cristo o véu do santuário se rasgou, dando
livre acesso a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não
existem outros caminhos.

Ao dizer “eu sou o caminho, a verdade, e a vida”, Jesus não
apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas se
revela explicitamente como sendo Ele próprio esse caminho. A
expressão “eu sou o caminho” significa que Ele, Cristo, é o único
Mediador entre Deus e o seu povo.



Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica
claro nesse próprio texto de João 14, como também é o caminho
de Deus para o homem. Isso significa que as bênçãos que
procedem do Pai alcançam os redimidos por meio do Filho (cf.
Mateus 11:27,28).



A Verdade:

Jesus não apenas dizia a verdade, ele é a verdade. Verdade
significa algo que é absoluto, que existe, que é real. Jesus é
Deus, ele é real, sempre existiu e sempre vai existir.
Não existe falsidade nenhuma em Jesus. Jesus é a verdade que
nos liberta do poder do pecado ( Jo 8,32).

Verdade é algo que é incontestável, fiel, absoluto, que é fato,
em que não há sombra de dúvida. Quando Jesus diz que Ele é
a verdade está dizendo claramente que Ele não é “uma
verdade” como muitos por aí costumam pregar, dizendo que
há muitas verdades e que cada um tem a sua verdade.



Jesus é a verdade absoluta, pois é Deus. Ele é a verdade plena
em que não há engano. Sendo Ele a verdade, podemos trilhar,
sem medo, pelo caminho correto, o caminho em que não há
engano ou sombra de dúvida.

Jesus não é apenas o caminho, mas é também a verdade. Ele
é a verdade em pessoa, no sentido de que Ele é o único que
revela o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de
Deus para o homem caído em seus pecados (Mateus 11:27).
Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os santos a casa
do Pai (João 8:32; 17:17).



Eu sou a verdade… Satanás é o pai da mentira! Ele disse
que o homem seria como Deus, mas Eva confessou: “A serpente
me enganou e eu comi” (Gênesis 3.13) De fato, o prazer do
pecado é apenas ilusão por isso Deus deseja “que todos os
homens se salvem, e venham ao pleno conhecimento da
verdade!” (1 Timóteo 2.4) A Bíblia nos alerta: “O salário do
pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna, em
Cristo Jesus nosso Senhor.” (Romanos 6.23)



A Vida:

Jesus é a fonte de toda a vida. Ele venceu até a morte! O
pecado nos separa de Deus, trazendo a morte. Mas, através de
Jesus, podemos ser ressuscitados e ter a vida eterna. Quem
aceita Jesus como seu salvador agora tem uma vida nova e
completa ( Jo 11,25-26).

A vida é a bênção maior criada por Deus. Deus nos criou para
a vida. Quando Jesus diz que Ele é a vida está deixando claro
que Ele é a fonte da vida. Ele mesmo iria mais tarde vencer a
morte e ressuscitar cheio de vida. Jesus é a vida plena, Ele é
quem nos deu a Vida eterna com Deus, a vida eterna vivendo no
caminho e na verdade.



Somente através Dele a vida é possível. Sem Ele não há vida:
“Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em
mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim
nada podeis fazer” (João 15:5).

Talvez não exista nos Evangelhos uma definição mais elevada
e mais completa definição de Jesus do que esta, que Ele Jesus
dá de si mesmo. É uma síntese da sua missão e da sua
identidade. E ela é comunicada a nós, para que possamos
encontrar nele o caminho mais seguro, o único que leva ao Pai.
Com efeito, o versículo se conclui com as palavras:



Ninguém vai ao Pai senão por mim”. Com as suas
palavras Jesus nos revela aquilo que ele é em si mesmo, e o que
ele é para cada homem e mulher desta terra. ”Eu sou o
caminho, a verdade e a vida”.



Atualização

«Ninguém vai ao Pai senão por mim.» Mas por que é preciso
ir para o Pai? Há muita gente que não sente esta necessidade.
Muitos se contentam com viver o dia a dia, sem se preocuparem
com esta Presença que nos conclama a nos movermos e a nos
abrirmos para o Outro, para outro lugar.

Simplificando, podemos dizer que, sem escolher dirigirmo-
nos a este encontro, estaríamos jogados no mundo sem nenhum
referencial verdadeiro, e contando somente com a certeza da
morte que virá bloquear toda saída. «Aqui estamos nós de volta
em círculo para lugar nenhum.»



Ir para o Pai é buscar reunir-se à fonte inesgotável de toda a
vida, de tudo o que vive. Todos os textos bíblicos que nos falam
da sede, do desejo das águas vivas, do Salmo 42 ao encontro de
Jesus com a Samaritana, em João 4, têm por objeto este desejo
de viver, de se reunir ao Ser, lugar do perpétuo nascimento e
renascimento.




