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Daqui a três semanas, celebraremos a Páscoa. A Páscoa é o feriado mais importante do calendário cristão. Porque na Páscoa

celebramos o acontecimento mais importante da história da humanidade. Na manhã de Páscoa, 2.000 anos atrás, Jesus

ressuscitou da sepultura depois de estar morto por três dias. Porque ele derrotou a morte, ele pode derrotar o pecado, a dor e a

morte em nós quando cremos em seu nome. Na noite anterior à morte de Jesus, ele disse muitas coisas importantes para seus

seguidores. Em vez de pregar um sermão hoje, quero que você ouça as palavras de Jesus diretamente. Então vou ler algumas

das coisas que ele disse na noite de quinta-feira, antes de morrer. 

Vou ler o evangelho de João. Antes de começar a ler, por favor, ore comigo. Pai nosso que estás no céu, obrigado pelo dom da

tua Palavra. Por favor, envie o Espírito Santo aos nossos corações e mentes, para nos ajudar a ouvir e entender. Abençoe-nos

através de sua santa Palavra, para que possamos seguir e confiar em você todos os dias. Pedimos isso em nome de Jesus. 

Um homem. 

João 14:1-21 

1 “Não se turbe o seu coração. Confie em Deus, e confie também em mim. 

2 Há espaço mais do que suficiente na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para você? 

3 Quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. 

4 E você sabe o caminho para onde vou”. 

5 “Não, não sabemos, Senhor”, disse Thomas. “Nós não temos ideia para onde você está indo, então como podemos saber o

caminho?”

6 Jesus lhe disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. 

7 Se você realmente me conhecesse, saberia quem é meu Pai. De agora em diante, você o conhece e o viu!” 

8 Filipe disse: “Senhor, mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos”. 



9 Jesus respondeu: “Filipe, estou todo esse tempo com você, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me viu, viu o Pai!

Então, por que você está me pedindo para mostrá-lo a você?

10 Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que falo não são minhas, mas meu Pai, que vive em

mim, faz sua obra por meio de mim.

11 Apenas creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos acredite por causa do trabalho que você me viu fazer. 

12 “Em verdade vos digo que quem crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores, porque estarei com o

Pai.

13 Você pode pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho possa glorificar o Pai. 

14 Sim, peça-me qualquer coisa em meu nome, e eu o farei! 

15 “Se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. 

16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Advogado, que jamais vos deixará. 

17 Ele é o Espírito Santo, que conduz a toda a verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o procura e não o reconhece.

Mas você o conhece, porque ele vive com você agora e mais tarde estará em você.

18 Não, não os abandonarei como órfãos; irei até vocês. 

19 Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Já que eu vivo, vocês também viverão. 

20 Quando eu for ressuscitado, vocês saberão que estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vocês. 

21 Aqueles que aceitam os meus mandamentos e os obedecem são os que me amam. E porque eles me amam, meu Pai os

amará. E eu vou amá-los e me revelar a cada um deles.”

João 14:27-29 

27 “Estou deixando a você um presente: paz de espírito e de coração. E a paz que dou é um presente que o mundo não pode

dar. Portanto, não se preocupe nem tenha medo.

28 Lembre-se do que eu lhe disse: vou embora, mas voltarei para você. Se você realmente me amasse, ficaria feliz porque estou

indo para o Pai, que é maior do que eu.

29 Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. 

João 15:1-17 

1 “Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. 

2 Ele corta todos os meus ramos que não dão fruto, e poda os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais. 

3 Já foste podado e purificado pela mensagem que te dei. 

4 Permanece em mim, e eu permanecerei em ti. Pois um ramo não pode dar fruto se for separado da videira, e você não pode

frutificar se não permanecer em mim.



5 “Sim, eu sou a videira; vocês são os ramos. Os que permanecem em mim, e eu neles, darei muito fruto; pois sem mim nada

podeis fazer.

6 Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo inútil e murcha. Tais galhos são reunidos em uma pilha para

serem queimados.

7 Mas se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que quiser, e será concedido! 

8 Quando vocês produzem muito fruto, vocês são meus verdadeiros discípulos. Isso traz grande glória ao meu Pai. 

9 “Eu te amei como o Pai me amou. Permaneça no meu amor. 

10 Quando você obedece aos meus mandamentos, permanece no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu

Pai e permaneço no seu amor.

11 Eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem cheios da minha alegria. Sim, sua alegria vai transbordar! 

12 Este é o meu mandamento: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 

13 Não há amor maior do que dar a vida pelos amigos. 

14 Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. 

15 Já não vos chamo escravos, porque um senhor não confia em seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes

contei tudo o que o Pai me disse.

16 Você não me escolheu. Eu escolhi você. Eu vos designei para irdes e produzirdes frutos duradouros, para que o Pai vos

conceda tudo o que pedirdes, usando o meu nome.

17 Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. 

João 16:16-33 

16 “Daqui a pouco você não me verá mais. Mas daqui a pouco você me verá novamente.” 

17 Alguns dos discípulos perguntaram uns aos outros: “O que ele quer dizer quando diz: ‘Daqui a pouco vocês não me verão,

mas então me verão’ e ‘eu vou para o Pai’?

18 E o que ele quer dizer com ‘um pouco’? Nós não entendemos.” 

19 Jesus percebeu que eles queriam perguntar a ele sobre isso, então ele disse: “Vocês estão se perguntando o que eu quis

dizer?

20 Em verdade vos digo, vocês chorarão e lamentarão o que vai acontecer comigo, mas o mundo se alegrará. Você vai sofrer,

mas sua dor de repente se transformará em uma alegria maravilhosa.

21 Será como uma mulher que sofre as dores do parto. Quando seu filho nasce, sua angústia dá lugar à alegria porque ela

trouxe um novo bebê ao mundo.

22 Então você está triste agora, mas eu o verei novamente; então você se alegrará, e ninguém poderá roubá-lo dessa alegria. 

23 Nesse momento você não precisará me pedir nada. Eu lhe digo a verdade, você pedirá diretamente ao Pai, e ele atenderá seu

pedido porque você usa meu nome.

24 Você não fez isso antes. Peça, usando meu nome, e você receberá, e você terá alegria abundante. 



25 “Tenho falado sobre esses assuntos em figuras de linguagem, mas logo deixarei de falar figurativamente e lhes direi

claramente tudo sobre o Pai.

26 Então você pedirá em meu nome. Não estou dizendo que pedirei ao Pai em seu nome, 

27 porque o próprio Pai os ama muito, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. 

28 Sim, eu vim do Pai para o mundo, e agora deixarei o mundo e voltarei para o Pai”. 

29 Então seus discípulos disseram: “Finalmente você está falando claramente e não figurativamente. 

30 Agora entendemos que você sabe tudo, e não há necessidade de questioná-lo. A partir disso, acreditamos que você veio de

Deus.”

31 Jesus perguntou: “Você finalmente acredita? 

32 Mas está chegando a hora - de fato, está aqui agora - em que vocês serão dispersos, cada um seguindo seu caminho,

deixando-me sozinho. No entanto, não estou sozinho porque o Pai está comigo.

33 Eu lhes disse tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui na terra você terá muitas provações e tristezas. Mas tenha

coragem, porque eu venci o mundo.”

João 17:1-8 

1 Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: “Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que ele te

dê glória.

2 Pois você lhe deu autoridade sobre todos. Ele dá a vida eterna a cada um que você lhe deu. 

3 E esta é a maneira de ter a vida eterna — conhecer você, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, aquele que você enviou à

terra.

4 Trouxe glória a você aqui na terra, completando a obra que você me deu para fazer. 

5 Agora, Pai, traga-me para a glória que compartilhamos antes do mundo começar. 

6 “Eu te revelei àqueles que você me deu deste mundo. Eles sempre foram seus. Você os deu a mim, e eles cumpriram a sua

palavra.

7 Agora eles sabem que tudo o que tenho é um presente seu, 

8 porque lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de você, e eles acreditam que você me

enviou.

João 17:20-26 

20 “Estou orando não apenas por esses discípulos, mas também por todos os que acreditarem em mim por meio de sua

mensagem.

21 Oro para que todos sejam um, assim como você e eu somos um, assim como você está em mim, Pai, e eu estou em você. E

que eles estejam em nós para que o mundo acredite que você me enviou.



22 “Eu lhes dei a glória que você me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 

23 Eu estou neles e você está em mim. Que eles experimentem uma unidade tão perfeita que o mundo saiba que você me

enviou e que você os ama tanto quanto você me ama.

24 Pai, quero que estes que me deste estejam comigo onde eu estiver. Então eles podem ver toda a glória que você me deu

porque você me amou antes mesmo do mundo começar!

25 ”Ó justo Pai, o mundo não te conhece, mas eu sim; e estes discípulos sabem que tu me enviaste. 

26 Eu revelei você a eles e continuarei a fazê-lo. Então seu amor por mim estará neles, e eu estarei neles.” 

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos. 

Jesus, agradecemos pelas palavras de encorajamento e verdade que você compartilhou com seus seguidores antes de morrer.

Nossos corações ficam pesados quando lembramos das muitas vezes em que deixamos de confiar e obedecer a você. Mas

nossos corações se enchem de alegria quando lembramos do perdão e da vida que recebemos de você, quando cremos em seu

nome. Ajude-nos a amá-lo com todo o nosso coração, alma, força e mente. E ajude-nos a amar nosso próximo como você nos

amou, para que todos possam experimentar o amor de Jesus por si mesmos. Oramos tudo isso em seu santo nome. 

Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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