A PALAVRA É A VERDADE
João 17.17
Davi Helon de Andrade
INTRODUÇÃO
A Palavra Bíblia significa Livros, portanto a Bíblia é uma coleção de livros. Ela é
dividida em Dois testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo 39 livros no
Antigo (de Gênesis a Malaquias) e 27 no Novo (de Mateus a Apocalipse).
Há certos critérios óbvios que demonstram ser a Bíblia um livro singular. Foi escrita
durante um período de mais 1.500 anos (1.450 a.C até 90 d.C) por cerca de 40 autores
diferentes, e no entanto é um só livro com uma mensagem única e sem contradições naquilo
que afirma.
Atualmente, a Bíblia está escrita em quase 2.000 línguas e alguns povos têm acesso
a alguma parte dela em sua própria língua.
Quando João escreveu sua carta, ele tinha em mente combater a incredulidade
quanto a pessoa de Jesus como o Salvador do Mundo e Filho de Deus. (Jo 3.16)
O próprio autor descreve o propósito no Evangelho.
Jo 20.30,31
“Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos,
que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome”.
O texto lido se encontra dentro da oração sacerdotal de Cristo.
Ele ora por:
• Sua glorificação (17.2, 5).
• A proteção dos crentes (17.11)
• Santificação e capacitação dos crentes (17.17)
• A unidade dos crentes (17.21-23)
• A glorificação definitiva dos crentes (17.24)
Existem vários elementos a ser descritos dentro da oração sacerdotal de Cristo,
porém, este sermão abordará apenas um assunto desta oração, a Palavra de Deus.
João 17.1-19
O que será explicado é:
A capacitação dos cristãos no mundo para a obra de Deus é a santificação
efetuada pela palavra de Deus, que é a verdade.
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O MUNDO NOS ODEIA POR NÃO SERMOS DELE (v. 14)

Este versículo repete as declarações dos versículos sexto e oitavo deste capítulo, em
que Cristo ora ao Pai dizendo-lhe que ele havia entregue aos discípulos a mensagem de que
ele é o Salvador do mundo. O Senhor Jesus já havia dito que o Pai deu estes discípulos a
ele (17.6,9).
Entende-se que agora eles estão separados do mundo assim como Cristo é, e os que
são de Cristo, apesar de estarem no mundo (17.15,16).
Mas o mundo os odiou, desprezou ou detestou:
“Dei-lhes a tua Palavra e o mundo os odiou...”
Nós, cristãos, somos um povo diferenciado, pois temos a Palavra de Deus e por isto
o mundo nos odeia. A Palavra de Deus é celestial junto a Jesus por isto o mundo não a pode
compreender.
O mundo sempre vai nos atacar, os cristãos sempre serão alvo de ataque do mundo e
uma das coisas mais atacadas é a Palavra de Deus.
Atualmente, a Bíblia, principalmente, se tornou alvo de ataque dos intelectuais,
alvo de ataque de muitas pessoas.
Algumas frases em relação à Bíblia:
•
•
•
•
•
•
•
•

A Bíblia é mentirosa.
A Bíblia foi escrita por homens e por isto tem erros.
A Bíblia foi escrita por vários homens.
A Bíblia se contradiz naquilo que falar (onde?).
Cada um interpreta a Bíblia como que.
Aliás a Bíblia tem várias interpretações.
A Bíblia é um livro desatualizado.
A Bíblia é um livro de uma religião como várias outras tem seus livros, e todos são
verdades.

Há pouco tempo, uma amiga cristã compartilhou que um professor de faculdade
disse em sala de aula: “quem garante que Jesus existiu?”.
Não só a Bíblia, mas o povo cristão, “os crentes”, quase sempre foi motivo de piada.
Mas Jesus havia avisado que passaríamos por dificuldades e ódio do mundo.
Em João 15.18, 19 Jesus declara também que o mundo nos odeia.
O próprio Senhor Jesus disse que o mundo não conhece a Deus (17.25). É por isto
que O massacram, que O odeiam e odeiam a que O segue.
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Ser Cristão significa também que sempre teremos ataques do mundo, muitas vezes
estes ataques vêm da família, de amigo e da mídia.
Eu me lembro de uma adolescente que estava passando por vários problemas pela
separação dos pais, portanto, começou a freqüentar a Igreja e se converteu. Porém, ela
tinha uma pressão muito grande do pai, pois ele não acreditava que a Bíblia era a Palavra de
Deus e ela sofria com isto.
Mas Jesus disse.
“Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês
terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo” (Jo 16.33).

O Senhor Jesus nos tirou do mundo, e agora?
2
A VERDADE É O MEIO PELO QUAL A SANTIFICAÇÃO É ALCANÇADA
(Jo 17.17)
Neste versículo o Senhor Jesus afirma que a verdade é a Palavra de Deus.
Nesta oração o Senhor Jesus pede ao Pai que guarde os seus discípulos do mal e não
os tire do mundo (Jo 17.15).
Se não somos do mundo e ele nos odeia, como vivermos então aqui?
Como já vimos acima, a capacitação para estarmos no mundo é a santificação
efetuada pela Palavra de Deus (Jo 17.17).
Palavra que os discípulos conheciam, (v 6,8,14).
Notem que Jesus havia entregado a Palavra aos discípulos e tudo o que Jesus
entregou para eles foi registrado, o que hoje é o Novo Testamento.
Mas, como podemos saber se os escritos dos discípulos são realmente as palavras
que Jesus os entregou e é a verdade que o Senhor Jesus falou?
Ainda em suas últimas instruções aos discípulos o Senhor Jesus fala que enviaria o
Espírito Santo, chamando-o de o Espírito da verdade,
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que
esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode
receber, porque não no vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita
convosco e estará em vós”. (Jo 14.16, 17).

Ele faria os discípulos lembrarem de tudo o que o Senhor Jesus havia lhes ensinado,
“mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito”. (Jo 14.26)
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E que também os guiaria em toda verdade:
“quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a
verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará as coisas que hão de vir”. (Jô 16.13).

Verdade que são as Palavras que o Senhor Jesus recebeu do Pai e passou para os
discípulos, portanto, o Espírito Santo iria fazê-los lembrar.
Como afirma W. Grudem (1999): “Isso aponta para uma obra especial de supervisão
do Espírito Santo, mediante a qual os discípulos lembrariam e registrariam sem erro tudo o
que Jesus havia dito”.
Se estudarmos sobre o que era a verdade para Jesus veremos que:
Ele chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade (Jo 14.16; 16.23).
Ele se chama de a verdade (14.6).
A Palavra é a verdade (Jo 17.17)
Para Jesus ele tinha como verdade toda a Palavra de Deus.
Para ele a Palavra não podia falhar
“Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida à palavra de Deus, e a Escritura
não pode falhar” (Jo 10.35).
Cada letra era valorizada
“Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til
jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra”.(Mt 5.18).
Jesus no seu ministério usou todo o Antigo Testamento e o aceitou como verdadeiro
e vindo de Deus, além disso, ele entregou ensinamentos aos discípulos e o Espírito Santo os
guiou enquanto escreviam para lembrarem de tudo o que o Senhor Jesus havia ensinado
para eles.
A Palavra de Deus é a verdade que capacita os discípulos para estarem no mundo e
o meio pelo qual a santificação é alcançada.
Amados, agora que Cristo nos tirou do mundo e nos da sua palavra, ele nos envia de
volta ao mundo.

3
TEMOS A MISSÃO DE IR AO MUNDO, APESAR DELE NOS ODIAR (Jo
17.18)
Do mesmo modo que Jesus foi enviado ao mundo com uma missão agora ele envia
seus discípulos ao mundo com uma missão.
No versículo 14 o Senhor Jesus diz que os discípulos não são do mundo, não mais
pertencentes a este mundo.
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Mas agora o Senhor Jesus está enviando os discípulos de volta ao mundo, eles não
são mais do mundo, mas agora eles voltam ao mundo com uma missão.
A reação dos cristãos não deve ser a de retirar-se do mundo, mas de viver no mundo
motivados pelo amor de Deus. Os discípulos devem continuar a missão de Jesus na terra,
para isso que eles são enviados agora.
O Senhor Jesus nos tirou do mundo, nos deu a salvação para irmos de volta ao
mundo e cumprir a nossa missão, a de sermos e fazermos discípulos. (Mt 28.19,10).
Temos a missão de não sermos ermitões, nem grupo fechado, mas sim, a de ir, de
amar e sermos sal da terra e luz do mundo. De mostrarmos a diferença que Jesus faz em
nossas vidas.
Eu entendo que ir ao mundo é muito mais que falar que tenho Jesus, mas é viver o
evangelho a ponto das pessoas verem diferença em minha vida e assim notarem que sou
verdadeiro discípulo de Jesus.

E para isto…
4
O SENHOR JESUS SE SANTIFICOU PARA QUE NÓS FOSSEMOS
SANTIFICADOS NA VERDADE (v 19)
O que seria Jesus santificar a si mesmo? Sendo que ele é absolutamente Santo e não
tem necessidade de melhoramento moral.
Sua santificação de si mesmo, com certeza, está ligada a sua morte salvadora. Pois,
todo sacerdote se consagra a si mesmo antes de fazer os rituais (Ex 28.41), e Cristo como o
sumo sacerdote se consagra à sua tarefa: sua morte.
Jesus se santificou com um propósito (“para que” denota um propósito, alvo ou
objetivo) e o objetivo de sua santificação é que os discípulos sejam santificados na verdade.
Sejamos santificados na Palavra, ou seja, sejamos separados para o que é reto e, ao
mesmo tempo, separado do que é mal.
Por nós mesmos não teríamos a capacidade, mas Cristo fez isto por nós, morrendo
no nosso lugar, além disso ele ora por nós, para que nós sejamos santificados na verdade.

CONCLUSÃO
Nesta oração intercessora de Jesus, podemos ver ele declarando que nós cristãos não
somos mais cidadãos deste mundo e sim do céu e que estamos aqui com a missão de
continuar o que Jesus começou, anunciar o evangelho.
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O Senhor Jesus, nesta oração, não ora apenas pelos seus discípulos, ele também ora
por nós. (v 20-23). Ora para que nós como corpo sejamos um e o mundo veja através da
nossa unidade que somos irmãos, que somos verdadeiramente filhos de Deus.
Fica claro que o mundo nos odeia e nos rejeita e que muitas vezes rejeita a Bíblia,
mas a capacitação para os cristãos estarem no mundo e enfrentarem a hostilidade do mundo
é a santificação efetuada pela Palavra de Deus. Palavra que é a verdade revelada de Deus
por Jesus aos discípulos, e que o Espírito Santo os guiaria e os fariam lembrar quando eles
fossem registrar.
Esta é a verdade que capacita os discípulos para estarem no mundo e é o meio pelo
qual a santificação é alcançada.
A Bíblia sempre sofreu ataques e vai continuar sofrendo, mas é um livro com quase
2.000 anos escrito, é o livro mais lido no mundo, um livro em que muitas pessoas
encontraram e encontram descanso verdadeiro para a alma.
“A lei do Senhor e perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos
de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, e dão
alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos” Sl
19.7,8
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