
JOÃO 13,31 -14,31
”A despedida” 





O discurso de despedida (14.1-16.33).

O discurso de despedida ocupa os capítulos 14 a

16. João registra as várias maneiras pelas quais

Jesus confortou os seus discípulos enquanto eles

enfrentavam a iminência de sua morte e quanto às

provações que viriam nos anos seguintes.

Esse material está dividido em cinco seções: a. A

morada (14.1-4); b. O caminho (14.5-14); c. O

Espírito Santo (14.15-31); d. A videira e os ramos

(15.1-17); e, e. O consolo durante a perseguição

(15.18-16.33).



■ A morada (14.1-4).

■ A comunidade começa dizendo para não deixarmos turbar os corações. Essa

passagem de consolo supremo foi oferecida por Jesus num momento de muito

sofrimento da comunidade que esta em perscegicao mas tambem por causa da

iminente traição de Judas e da deserção de Pedro.

■ Além do que foi dada somente algumas horas antes da agonia do Getsêmani e do

tormento da cruz (13.21) já tratado por Jose Miguel e Ronaldo. No entanto, suas

afirmações estão impregnadas de um tom de paz sublime, cuja intenção era

consolar os corações temeroso discípulos (aqui a comunidade Juanina).

■ A comunidade era conforda dizendo que na casa de seu Pai havia muitas moradas.

A ênfase está mais na amplidão do que nos compartimentos. Embora o caminho

seja apertado e a porta estreita (Mt 7.14), é também verdade que o número dos

filhos de Abraão é semelhante à areia do mar ou às estrelas do céu (Gn 22.17),

uma "grande multidão que ninguém podia enumerar" (Ap 7.9). A Comunidade que

esta em um eminete percegicao afirma a esperança em Cristo que está

preparando um lugar nos céus para os que lhe pertencem, e o Espírito Santo está

preparando os eleitos aqui na Terra para habitarem na morada que esta sendo

preparada.



■ O caminho (14.5-14).

■ Diante da pergunta de Tomé ele pode responder:

■ O Que era a verdade - não apenas aquilo que está de acordo com a

realidade, mas também o que é completo e perfeito, em contraste

com as coisas que começam e ficam incompletas.

■ O Que era a vida - não apenas a existência, que, aliás, é eterna para

todas as pessoas, mas uma plenitude de vida em perfeita realização

com o propósito de Deus (1.4).

■ O Que era o caminho - ninguém vem ao Pai senão por ele. Uma

afirmação poderosa do caráter exclusivo de Cristo como o caminho

para a salvação. Propor e afirmar outros caminhos é iludir as pessoas

e desfazer a necessidade da encarnação e redenção de Jesus (At

4.12; Rm 10.14-15; l Jo 5.12).



■ Jesus lhe responde que quem o vê, vê o Pai. Essa afirmação 

não é uma negação da distinção das pessoas Divinas, mas 

uma plena comunhão entre elas.  A comunidade aqui afirma 

que Jesus é a revelação mais completa do Pai que o mundo já 

viu, ou  que ela precisa ver.

■ A comunidade Juanina  continua a dizer e a explicar que 

Jesus  estava no Pai, e o Pai, nele. É uma união reciproca  

como vimos em Jo 10.38  e veremos mais afrente  em Jo20; 

17.21.

■ O Pai e o Filho trabalham em perfeita harmonia; portanto, os 

milagres( Sinais) que Jesus realizou são evidências dessa 

cooperação perfeita entre Pai e Filho.



■ O Espírito Santo (14.15-31).

■ O que eles pedissem em oração, Jesus atenderia para a glória do Pai – vs. 14 –, mas tinha uma 

condição importante que provaria que eles o amavam: eles deveriam guardar os seus 

mandamentos.

■ A verdadeira prova de amor não é uma expressão oral, mas um modo de vida em obediência. A 

desobediência persistente e teimosa fornece boas razões para duvidarmos da realidade do amor, 

ainda que seja confessado (vs. 21,23-24).

■ Assim sendo, ele rogaria ao Pai, e ele daria a eles outro Conselheiro. Tanto o Pai como o Filho estão 

envolvidos no envio do Espirito Santo, que é chamado de:

■ O Espírito de Deus (Gn 1 2; Rm 8.9).

■ O Espirito do Senhor (Is 11.22).

■ O Espirito de vosso Pai (Mt 10.20).

■ O Espírito de seu filho (Gl 4.6).

■ O Espírito de Jesus (Fp 1.19).

■ O Espírito de Cristo (1Pe 1.11).



■ Sinalização:

■ Natureza Divina  (Jo 13,31)

■ Gloria de Deus revelada ( Jo 13, 32)

■ Lideres Judeus ( Jo 13, 33)

■ Amor –Agape- (Jo 13,34)

■ Creiam em Mim (Jo 14, 2)

■ Caminho (Jo 14,6*)

■ Verdade  (*)

■ Vida (*)


