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A Despedida: “ Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida” ( João 14,1-31). 

 

Situando o texto  

 

A perícope em estudo se encontra na segunda parte do evangelho que começa com o 

capítulo 13, “o livro da glória” (cap. 13–21). O contexto literário é de um testamento em um 

discurso de despedida. Jo 15,1-8 é uma pausa reflexiva para falar de algo fundamental para a 

comunidade que se encontra no mundo: “permanecei em mim”. 

 

Agora foi glorificado o Filho do homem. Com a saída de Judas, rapidamente se 

preparava o cenário para aquela série de acontecimentos que glorificariam o Filho e o Pai. Na 

morte Cristo seria glorificado aos olhos do Pai (cons. I Co. 1:18, 24). O Pai veria na morte na 

cruz o cumprimento de Seu propósito. Só depois da Ressurreição os discípulos sentiriam a 

glorificação. 

1. Nos cinco capítulos que descrevem a despedida de Jesus (Jo 13 a 17), percebe-se a presença 

daqueles três fios de que falamos na Introdução: a fala de Jesus, a fala das comunidades do 

Discípulo Amado e a fala daquele que fez a última redação do Quarto Evangelho. Nestes 

capítulos, os três fios estão de tal maneira entrelaçados que o todo se apresenta como uma peça 

única de rara beleza e inspiração, em que é difícil distinguir o que é de um e o que é do outro. 

2. Estes cinco capítulos (Jo 13 a 17) são um exemplo de como as comunidades do Discípulo 

Amado faziam catequese. Por exemplo, o capítulo 14 é uma catequese que ensina as 

comunidades como viver sem a presença física de Jesus. Eles faziam isso por meio de perguntas 

e respostas. As perguntas dos três discípulos, Tomé (Jo 14,5), Filipe (Jo 14,8) e Judas Tadeu 

(Jo 14,22), eram também as perguntas das comunidades. Assim, as respostas de Jesus para os 

três eram um espelho em que as comunidades encontravam uma resposta para as suas próprias 

dúvidas e dificuldades. 

2. Comentando 

1. João 14,1-2: Nada te perturbe! 
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O texto começa com uma exortação: “Não se perturbe o coração de vocês!” Em seguida, diz: 

“Na casa do meu Pai há muitas moradas!” A insistência em conservar palavras de ânimo que 

ajudam a superar a perturbação e as divergências, é um sinal de que devia haver muita polêmica 

entre as comunidades. Uma dizia para a outra: “Nós estamos salvos! Vocês estão erradas! Se 

quiserem ir para o céu, têm que se converter e viver como nós vivemos!” Jesus diz: “Na casa 

do meu Pai há muitas moradas!” Não é necessário que todos pensem do mesmo jeito. O 

importante é que todos aceitem Jesus como revelação do Pai e que, por amor a ele, tenham 

atitudes de serviço e de amor. Amor e serviço são o cimento que liga entre si os tijolos e faz as 

várias comunidades serem uma Igreja de irmãos e de irmãs. 

2. João 14,3-4: Jesus se despede 

 

Jesus diz que vai preparar um lugar e depois retornará para levar-nos com ele para a casa do 

Pai. Quer que estejamos todos com ele para sempre. O retorno de que 

Jesus fala é a vinda do Espírito que ele manda e que trabalha em nós, para que possamos viver 

como ele viveu (Jo 14,16-17.26; 16,13-14). Jesus termina dizendo: “Para onde eu vou, vocês 

conhecem o caminho!” Quem conhece Jesus conhece o caminho, pois o caminho é a vida que 

ele viveu e que o levou através da morte para junto do Pai. 

3. João 14,5-7: Tomé pergunta pelo caminho 

Tomé diz: “Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho?” Jesus 

responde: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida!” Três palavras importantes. Sem caminho, 

não se anda. Sem verdade, não se acerta. Sem vida, só há morte. Jesus explica o sentido. Ele é 

o caminho, porque “ninguém vem ao Pai senão por mim!”, pois ele é a porteira por onde as 

ovelhas entram e saem (Jo 10,9). Jesus é a verdade, porque, olhando para ele, vemos a imagem 

do Pai. “Se vocês me conhecem, conhecerão também o Pai!” Jesus é a vida, porque, 

caminhando como Jesus caminhou, estaremos unidos ao Pai e teremos a vida em nós. 

4. João 14,8-11: Filipe pergunta pelo Pai 

“Mostra-nos o Pai, e basta!” Era o desejo de muita gente nas comunidades de João: como é que 

a gente faz para ver o Pai de que Jesus fala tanto? A resposta de Jesus é muito bonita e vale até 

hoje: “Filipe, tanto tempo estou no meio de vocês, e você ainda não me conhece! Quem me vê, 

vê o Pai!” Não devemos pensar que Deus está longe de nós, como alguém distante e 

desconhecido. Quem quiser saber como é e quem é Deus Pai, basta olhar para Jesus. Ele o 

revelou nas palavras e gestos da sua vida. “O Pai está em mim e eu estou no Pai!” Por sua 

obediência, Jesus estava totalmente identificado com o Pai. Ele, a cada momento, fazia o que o 

Pai mostrava que era para fazer (Jo 5,30; 8,28-29.38). Por isso, em Jesus tudo é revelação do 

Pai. E os sinais ou as obras de Jesus são as obras do Pai. Como diz o povo: “O filho é a cara do 

pai!” Por isso, em Jesus e por Jesus, Deus está no meio de nós. 

5. João 14,12-13: Promessa de Jesus 
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Jesus faz uma promessa para dizer que a intimidade dele com o Pai não é privilégio só dele, 

mas é possível para todos os que creem nele. Nós também, por meio de Jesus, podemos chegar 

a fazer coisas bonitas para os outros do jeito que Jesus fazia para o povo do seu tempo. Ele vai 

interceder por nós. Tudo que pedirmos a ele, ele vai pedir ao Pai e vai conseguir, contanto que 

seja para servir. 

6. João 14,14-17: Ação do Espírito Santo 

Jesus é o nosso defensor. Ele vai embora, mas não nos deixa sem defesa. Promete que vai pedir 

ao Pai para Ele mandar um outro defensor ou consolador, o Espírito Santo. Jesus chegou a dizer 

que ele precisava ir embora, pois, do contrário, o Espírito Santo não poderia vir (Jo 16,7). É o 

Espírito Santo que realizará a proposta de Jesus em nós, desde que peçamos em nome de Jesus 

e observemos o grande mandamento da prática do amor. 

O que significa: Eu sou o caminho, a verdade e a vida? 

Jesus disse “eu sou o caminho, verdade e a vida” em uma conversa com seus discípulos. Ele 

tinha explicado que em breve iria voltar para a casa do Pai e que os discípulos já conheciam o 

caminho para onde ele ia (João 14:2-4). Os discípulos não entenderam que ele estava falando 

sobre ir para o Céu e lhe perguntaram como poderiam saber o caminho. Jesus lhes respondeu 

que ele era o caminho (João 14:5-6). 

O Caminho 

Jesus é o caminho para o Pai. Através de Jesus, podemos ter acesso direto a Deus, porque Jesus 

é Deus. Antes, o pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. Na cruz Jesus abriu a 

porta, deixando aberto o caminho para Deus. Quem segue Jesus segue seu Caminho para a vida 

eterna (Hebreus 10:19-20). 

A Verdade 

Jesus não apenas dizia a verdade, ele é a verdade. Verdade significa algo que é absoluto, que 

existe, que é real. Jesus é Deus, ele é real, sempre existiu e sempre vai existir. Não existe 

falsidade nenhuma em Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta do poder do pecado (João 8:32). 

A Vida 

Jesus é a fonte de toda a vida. Ele venceu até a morte! O pecado nos separa de Deus, trazendo 

a morte. Mas, através de Jesus, podemos ser ressuscitados e ter a vida eterna. Quem aceita Jesus 

como seu salvador agora tem uma vida nova e completa (João 11:25-26). 

https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_14_2-4/
https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_14_5-6/
https://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_10_19-20/
https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_8_32/
https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_11_25-26/
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Ninguém vai ao Pai senão por mim 

Jesus é o único caminho para Deus. Não há outra maneira de nos aproximar de Deus. Apenas 

Jesus pode tirar nossos pecados, nos permitindo chegar a Deus. Só Jesus nos pode dar a salvação 

(Atos dos Apóstolos 4:11-12). 

Com essa afirmação, Jesus mostrou que: 

 ele nos dá acesso a Deus, porque ele é Deus 

 ele é real e pode nos libertar 

 ele nos dá a salvação e a vida eterna 

Eu sou o caminho 

Era natural que com todas as falas de Cristo do que iria acontecer (Sua morte, sofrimentos e 

demais coisas) os discípulos se sentissem perdidos, afinal, por um bom tempo Jesus os guiava, 

os ensinava como um mestre dedicado. Em breve, sem a presença física de Jesus, quem os 

guiaria? Quando Jesus diz “eu sou o caminho” está reforçando a ideia de que Ele era o messias 

que representava o acesso pleno a Deus. Após a morte de Cristo o véu do santuário se rasgou, 

dando livre acesso a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não existem outros 

caminhos. 

Eu sou a verdade 

Verdade é algo que é incontestável, fiel, absoluto, que é fato, em que não há sombra de dúvida. 

Quando Jesus diz que Ele é a verdade está dizendo claramente que Ele não é “uma verdade” 

como muitos por aí costumam pregar, dizendo que há muitas verdades e que cada um tem a sua 

verdade. Jesus é a verdade absoluta, pois é Deus. Ele é a verdade plena em que não há engano. 

Sendo Ele a verdade, podemos trilhar, sem medo, pelo caminho correto, o caminho em que não 

há engano ou sombra de dúvida. 

Eu sou a vida 

A vida é a bênção maior criada por Deus. Deus nos criou para a vida. Quando Jesus diz que Ele 

é a vida está deixando claro que Ele é a fonte da vida. Ele mesmo iria mais tarde vencer a morte 

e ressuscitar cheio de vida. Jesus é a vida plena, Ele é quem nos deu a vida eterna com Deus, a 

vida eterna vivendo no caminho e na verdade. Somente através Dele a vida é possível. Sem Ele 

não há vida: “Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá 

muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer” (João 15:5). 

Ao dizer “eu sou o caminho, a verdade, e a vida”, Jesus não apenas indica qual é o caminho 

para a casa do Pai, mas se revela explicitamente como sendo Ele próprio esse caminho. A 

expressão “eu sou o caminho” significa que Ele, Cristo, é o único Mediador entre Deus e o seu 

povo. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/atos_dos_apostolos_4_11-12/
http://www.esbocandoideias.com/2011/09/o-que-significa-o-veu-do-santuario-se-rasgou.html
http://www.esbocandoideias.com/2013/04/e-possivel-ter-certeza-da-minha-salvacao-e-de-que-viverei-no-ceu-com-o-senhor.html
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Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica claro nesse próprio texto de João 14, 

como também é o caminho de Deus para o homem. Isso significa que as bênçãos que procedem 

do Pai alcançam os redimidos por meio do Filho (cf. Mateus 11:27,28). 

 

Breve síntese do capítulo 14 

 

Em João 14, Jesus responde a uma pergunta de um de seus discípulos, Tomé, quando este não 

sabendo para onde ia Jesus, disse que não conhecia o caminho e Jesus lhe dá a resposta: EU 

SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA E NINGUÉM VEM AO PAI SE NÃO POR 

MIM. 

Jesus disse que estava indo para algum lugar. Tomé, francamente, diz que não sabia para onde 

ele estava indo e, portanto não saberia o caminho. Jesus, então, ao invés de apontar caminhos 

ou um caminho que era o que se esperava, anula tudo e faz uma afirmação, uma declaração 

poderosa de que ele era o próprio caminho e não somente isso, mas a verdade e a vida! 

Óbvio que o discurso de Jesus era sobre o Pai e sua morada nos céus e ele estava preparando os 

discípulos para o que iria acontecer em breve com ele quando morreria e depois ressuscitaria. 

Quem começa o discurso do capítulo 14 é Jesus e quase todo ele é a fala de Jesus em resposta 

a três questões.  

 

(1)   Primeira: a pergunta de Tomé sobre o caminho.  

(2)   Segunda: a solicitação de Filipe para Jesus mostrar o Pai e isto bastar.  

(3)   Terceira: a pergunta de Judas, não o Iscariotes, sobre que Jesus estaria para manifestar-te a 

eles e não ao mundo. 

 

 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) – veremos agora; b. O 

caminho (14.5-14) – veremos agora; c. O Espírito Santo (14.15-31) – veremos agora; 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). 

 

Ele começa dizendo para não deixarmos turbar os nossos corações. Essa passagem de consolo 

supremo foi oferecida por Jesus num momento de muito sofrimento 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).  

 

O caminho (14.5-14). 

 

Diante da pergunta de Tomé ele pode responder:  

  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. 

  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). 
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  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).  

 

Há três uniões magnificas proclamadas pela Escritura:  

 

  A união das três pessoas da Trindade  num único Deus. 

  A união da natureza divina e humana na pessoa de Jesus Cristo. 

  A união de Cristo com o seu povo na realização da redenção.  

 

 

 

 

 

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).  

  

O ensino do Espírito Santo está em total harmonia com os ensinos de Jesus, e ele auxiliará a 

memória humana frágil e assegurará que as palavras de Jesus sejam preservadas para instruir o 

povo de Deus (Mt 24.35).  

Essas promessas aos apóstolos foram cumpridas na pregação apostólica e na inspiração dos 

escritos do Novo Testamento. Num certo sentido, essas promessas continuam sendo cumpridas 

à medida que o povo de Deus é relembrado e ensinado por meio da Escritura inspirada.  

A igreja cristã é apostólica porque os apóstolos, pelo auxílio especial do Espírito Santo, 

perpetuaram e esclareceram os ensinos de nosso Senhor.  

Finalmente, Jesus deixava a sua paz para eles. Uma frase hebraica comum que é usada tanto 

para saudar como para se despedir. Jesus usou essa frase num sentido novo e mais profundo: a 

sua paz é a firmeza e segurança de alguém que estabeleceu a salvação, alguém que está 

reconciliando com Deus.  

 

 

 

Atualização 
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Rumo à fonte 

«Ninguém vai ao Pai senão por mim.» Mas por que é preciso ir para o Pai? Há muita gente que 

não sente esta necessidade. Muitos se contentam com viver o dia a dia, sem se preocuparem 

com esta Presença que nos conclama a nos movermos e a nos abrirmos para o Outro, para outro 

lugar. 

Simplificando, podemos dizer que, sem escolher dirigirmo-nos a este encontro, estaríamos 

jogados no mundo sem nenhum referencial verdadeiro, e contando somente com a certeza da 

morte que virá bloquear toda saída. «Aqui estamos nós de volta em círculo para lugar nenhum.» 

Ir para o Pai é buscar reunir-se à fonte inesgotável de toda a vida, de tudo o que vive. Todos os 

textos bíblicos que nos falam da sede, do desejo das águas vivas, do Salmo 42 ao encontro de 

Jesus com a Samaritana, em João 4, têm por objeto este desejo de viver, de se reunir ao Ser, 

lugar do perpétuo nascimento e renascimento. 

Alguns chamam isto de buscar a felicidade, mas vê-se imediatamente a ambiguidade desta 

forma do desejo fundamental. De fato, ao que parece, a felicidade pode consistir no acesso à 

posse disto ou daquilo ou de tal ou qual situação. 

Em «coisas», portanto. Ora a nossa verdade não pode ser encontrada em «alguma coisa»; 

necessita de alguém. Não de qualquer um, mas d’Este que funda todos os outros e que, através 

deles, vem nos encontrar. É preciso, portanto, «passar por», por todos os outros, próximos ou 

distantes, para que se possa ir rumo ao Todo-Outro que nos funda. 

 


