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Uma pessoa pode alcançar um lugar particular pela ignorância. Colombo 
descobriu a América, mas não porque ela sabia onde ela estava. Ele foi para o 
oeste do Oceano Atlântico com outro objetivo em mente. 
 
Mas ninguém pode entrar no Reino do Céu, a menos que creia que ele exista. 
Ninguém que nega a Cristo, como o Filho de Deus e nosso Salvador através da 
sua cruz, entrará em seu reino glorioso. Jesus nos diz enfaticamente: “Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim” (João 
14:6). 
 
Ele é o caminho para fora do pecado e da culpa, para fora da demanda legal pela 
qual iríamos para o inferno. Ele é o caminho para a glória, pois ele é a Porta, o 
Bom Pastor, a Ressurreição e a Vida. Ele é o nosso caminho para a destra de 
Deus, pois ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. Nada falso, nada que seja 
inimigo de Deus ou que não seja verdadeiro, será permitido nas muitas moradas 
da casa de Deus. Ninguém que morreu por causa dos seus próprios pecados 
pode nos trazer da morte para o reino de Deus. Cristo tem todas as qualificações 
como o Filho de Deus para nos dar vida e nos trazer à glória celestial. Cristo não 
recebeu apenas vida após pagar pelos nossos pecados; ele recebeu também o 
direito e o poder para nos dar a vida eterna. E podemos estar certos que ele é o 
caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a salvação, a verdade na qual 
há salvação para nós e a vida que recebemos através desta salvação. 
 
À medida que chegamos mais perto do dia em que ele retornará, sua cruz, sua 
ressurreição e sua ascensão ao céu nos dá a certeza de que ele, e somente ele, é o 
caminho, pois ele é a verdade e tem vida para nós, conquistada por sua morte. 
Também, como a Verdade, ele se tornou o Cabeça da igreja por meio de toda a 
sua obediência. 
 
Portanto, olhe para ele em busca de salvação. Coloque toda a sua confiança nele. 
Confesse-o diante dos homens como o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Leia: João 14:1-14 

 
Fonte: Daily Meditations for Spiritual Comfort, Rev. John A. Heys.  

[Meditação do dia 26 de Abril]. 

O Rev. John A. Heys é ministro emérito das Igrejas Protestantes Reformadas. 


