
O testemunho cristão 

Semana passada, estivemos meditando sobre o tema: O mover do Espírito Santo e as escamas dos olhos. O que é 

um mover do Espírito? I Coríntios 2:14 Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe 

são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pessoas também religiosas, o 

entendem como manifestações exteriores apenas. Pulos, espasmos corporais e falta de controle sobre o físico. A 

Bíblia nos ensina como algo muito maior do que isso. O esperado é uma transformação de vida através da Palavra. 

 O testemunho cristão.  Abra a Palavra de Deus...  

João 3:11 Em verdade, em verdade te digo: nós falamos do que sabemos e testemunhamos o que vimos; no 

entanto, não aceitais o nosso testemunho. 

Jesus então usa o mesmo plural usado por Nicodemos, “falamos” e se junta em testemunho aos profetas de Deus. 

Nicodemos se cala e como Jó, apenas ouve e o diálogo torna-se um monólogo. Jó 38:1,4 Depois disto, o SENHOR, do 

meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, 

se tens entendimento. Nicodemos achou difícil entender o ensino de Jesus, mas o Mestre transforma sua 

incredulidade em uma questão fundamentalmente cristológica. Nicodemos havia se aproximado de Jesus com algum 

respeito. João 3:2 Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte de 

Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas não havia nem 

mesmo começado a entender quem Jesus de fato era. Mateus 15:8 Este povo honra-me com os lábios, mas o seu 

coração está longe de mim. Ele se apresenta a Jesus, dizendo que acredita ser ele, vindo de Deus, mas no fundo, a 

falha de Nicodemos não era uma falha do intelecto, mas uma falha em crer no testemunho de Jesus: vocês não 

aceitam o nosso testemunho. Jesus é Deus!!!  

A falha em crer era mais repreensível que a falha em entender, já que revelava um entendimento errado de quem é 

Jesus. O uso do plural: nós falamos, sabemos, testemunhamos, temos visto, prevê já o futuro, refletindo a 

comunidade judaica. Também a frase anterior: todo o que nasceu do Espírito, apontava para um futuro.  

Apenas os que nascerão da água e do Espírito e cuja voz se ouvirá, saberão e darão testemunho de Cristo.  

Jesus em apocalipse, no fim dos tempos é relembrado como uma testemunha fiel, Apocalipse 1:5 e da parte de 

Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, 

pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados.  

A Palavra e o testemunho de Cristo estão condicionados à minha crença?  

De maneira nenhuma! A verdade continua sendo verdade. 

Muitos quando pensam em testemunho, se atém apenas a falar o que ocorreu em nossas vidas. O testemunho 

cristão é muito mais que isso. Testemunho cristão é falar as boas novas do evangelho com os olhos da fé. 

Visualizando no futuro o cumprimento pleno e integral da Palavra de Deus. 

João 3:12 Se vós não credes quando eu vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do 

céu? 

Um entendimento em relação a coisas do céu e coisas da terra é que a primeira se refere aos rudimentos da 

doutrina espiritual, enquanto que a segunda se refere a ensinamentos mais profundos. Jesus então censura a 

Nicodemos, o mestre de Israel, em sua incredulidade. De fato, o novo nascimento e a renovação do homem pelo 

Espírito podiam ser perfeitamente compreensíveis para qualquer um que estivesse familiarizado com as antigas 

Escrituras (coisas da terra), que, como mestre que era, devia conhecer. "O que é da terra" corresponde ao anunciado 

pelos mensageiros de Deus durante a antiga aliança (profetas). Jesus buscou uma base comum para introduzir 

Nicodemos na novidade do reino de Deus, mas este, agarrado à sua própria visão da Lei como código fechado e 

reduzindo sua tradição ao ensino legal, incapacitou-se para compreender a promessa.   

(Imagem da cruz e mandato social). 

Ezequiel 11:19  Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles; tirarei da sua carne o coração de 

pedra e lhes darei coração de carne. 

A realidade do reino, anunciada pelos profetas, revelar-se-á em Jesus, o que desceu do céu. O nascimento da água e 

do espírito vem do alto e é executada na terra, quando as pessoas nascem de novo. Jesus diz que a entrada no Reino 

depende absolutamente do novo nascimento; se Nicodemos tropeçar nesse ponto elementar de entrada, então qual 



é a vantagem de explicar em mais detalhes a vida no Reino? I Coríntios 3:1 Eu, porém, irmãos, não vos pude falar 

como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. 

Coisas terrenas se referem à mensagem da salvação, o testemunho de Jesus encarnado.  

As coisas celestiais são os esplendores do Reino consumado e tudo o que significa viver nesse Reino glorioso, a 

origem e o caminho do filho de Deus, que desceu para tornar-se homem.  

Nicodemos, eu e você precisamos nos abrir ao mistério da filiação divina de Jesus e da sua exaltação na cruz. 

Coisas terrenas e celestiais. Como podemos entender se não sabemos o básico. No que é alicerçada a sua fé? A vida 

cristã é espiritual, porque nós somos espirituais. Não há como saber se não estudar e ler. Nenhum anjo vai descer do 

céu para te dar um conhecimento que já está na terra disponível. 

João 3:13 Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem.  

No judaísmo do tempo de Jesus, circulavam muitas histórias de santos antigos, que haviam subido ao céu e recebido 

uma especial compreensão sobre os caminhos e planos de Deus. Muitas dessas histórias se apoiavam nos relatos de 

Moisés. Êxodo 24:15 Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. 

Jesus insiste que ninguém subiu ao céu de forma a voltar e falar sobre coisas celestiais.  

Aqui não se fala do caráter espacial do céu que vemos com nossos olhos e sim tem objetivo de explicar que sua 

origem não é simplesmente humana, mas que procede de Deus.  

João 8:23 E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima; vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. 

Da mesma forma que o Espírito que desceu como pomba desde o céu.  

João 1:32 E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.  

Ter descido do céu equivale a ter recebido a plenitude do Espírito, que fez de Jesus o novo santuário e o lugar da 

presença divina. João 1:14 E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua 

glória, glória como do unigênito do Pai. 

Nicodemos admitiu que a missão de Jesus fosse divina (vieste da parte de Deus), porém não é apenas sua missão, e 

sim também sua origem (o que desceu do céu). 

O céu é fechado a todos os demais, exceto a Cristo.  

Nicodemos com sua sabedoria e tradição não pode nada, assim como nós. Sem saída, Cristo se apresenta como a 

solução, a única solução.  

Hebreus 10:19-22 Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo 

novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa 

de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má 

consciência e lavado o corpo com água pura. 

 

 


