
 

 
Nesse mês de MARÇO vamos falar sobre 

uma pessoa muito especial!? Alguém arrisca a 

dizer o nome dela? Sim, JESUS. Serão semanas 

onde aprenderemos mais sobre o nosso Jesus e 

será impactante para nossas vidas. Vamos lá?!  

Vivemos em um momento em que tudo é 

relativo e as pessoas têm cada vez mais 

dificuldades para aceitar ou lidar com verdades 

absolutas. E por causa disso, muitos hoje rejeitam 

a fé em Cristo, porque ela se baseia em verdades 

absolutas. A verdade sobre Deus, sobre Jesus, 

sobre o homem, sobre a criação do universo, sobre 

a morte, são verdades absolutas declaradas e 

estabelecidas na Bíblia, a Palavra de Deus. Mas, 

infelizmente, muitos não desejam considerar estas 

verdades.  

Em 2Timóteo 4:3-4 diz: “Pois virá o tempo 

em que não suportarão a sã doutrina; ao 

contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão 

mestres para si mesmos, segundo os seus próprios 

desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à 

verdade, voltando-se para os mitos.”.  

Hoje vemos diariamente pessoas e não 

suportam ouvir a verdade, e por isso a rejeitam, 

preferindo seguir o que está de acordo com seus 

desejos e pensamentos. Assim, procuram por 

pessoas que as ensinem e falem apenas o que elas 

querem ouvir.  

Agora vamos ler o que está escrito em João 

14:6: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim”. Perceba só 

que verdade absoluta dita pelo nosso Jesus. Ele 

sempre fez declarações muito importantes e que se 

tornaram inesquecíveis, como esta que acabamos 

de ler.  

1. JESUS É O ÚNICO CAMINHO  
 

Observe, que após lermos o que está escrito 

em João, Jesus faz uma afirmação de caráter 

absoluto. Ele não utiliza artigos indefinidos, 

dizendo “eu sou um caminho, uma verdade...”, 

muito pelo contrário, Ele diz de maneira definida e 

precisa “eu sou o caminho, a verdade e a vida”.  

Aqui não há relativismo ou outras 

possibilidades. Ele é o único meio, a única maneira 

de se chegar a Deus. Ele é a única verdade no que 

se refere à religiosidade e espiritualidade. Ele é a 

única fonte de vida.  

 

 

2. JESUS É A REFERÊNCIA QUE 

ORIENTA A NOSSA VIDA  
 

Além de aprendermos que Jesus é único 

caminho que leva até Deus, há outro ensino 

importante neste texto. Jesus declara ser a verdade. 

Em outras palavras, ele diz ser o marco-referencial 

a partir do qual a vida dos homens deve se 

orientar. Essa afirmação é um convite, um desafio, 

para que os homens, crentes nele ou não, deixem 

de orientar suas vidas tendo a si mesmos como 

referência e parem de declarar e defender as suas 

verdades. É uma chamada à submissão a Ele.  

Por isso o nosso desafio para começarmos 

essa série sobre Jesus é que deixemos de lado as 

nossas opiniões e preferências e abracemos a sua 

vontade. Que dirijamos nossas vidas de acordo 

com a sua verdade e não aquilo que aceitamos ser 

a verdade. Essa é a única maneira de termos uma 

vida que realmente valha a pena: “O ladrão não 

vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim 

para que tenham vida, e a tenham com 

abundância.” (João 10:10). 

 

CONCLUSÃO: Essas palavras de Jesus 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida” trazem 

desafios para todos nós, tanto crentes quanto para 

não-crentes.  

Para os não-crentes, é o desafio de 

reconhecer que Jesus é o único meio de salvação e 

reconciliação com Deus. Em Atos 4:12 diz: “E 

não há salvação em nenhum outro; porque abaixo 

do céu não existe nenhum outro nome, dado entre 

os homens, pelo qual importa que sejamos 

salvos”.  

Para os crentes, o desafio de reconhecer que 

Jesus é o ponto de partida a partir do qual devemos 

dirigir nossas vidas. Ele é o nosso único padrão e 

modelo. Sua palavra (a Bíblia) é nosso manual. 

Devemos nos submeter a ela, nos conformando, 

assim, à vontade dEle.  

 
 PARA REFLETIR: Comentem por alguns 

instantes esta afirmação acima: “Ele é o único 

meio, a única maneira de se chegar a Deus. Ele 

é a única verdade no que se refere à 

religiosidade e espiritualidade. Ele é a única 

fonte de vida”.  
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“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim”. 
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