
 Jesus é bom ou é ruim? 

Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: Onde estará Jesus? 

No antigo testamento, em especial, enquanto o povo de Israel estava perambulando pelo deserto, a ordem para se 

movimentar, era apenas quando a coluna de fogo ou de nuvem se movia.  

A necessidade de conhecimento e discernimento, sobre o que fazer, era imperativo e ainda hoje o é. 

João 7:11 No decurso da festa, os judeus o procuravam e diziam: “Onde estará Ele?” 

Quando as pessoas não tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, ficam a buscá-lo, não para aprender, não 

para O adorar, mas para persegui-lo ou escarnecer de Seus ensinamentos. 

Vivemos dias maus, e a necessidade de conhecimento e de uma vida cristã prática é o sinalizador, daqueles que vão 

perseverar até o fim ou que irão sucumbir. Que Jesus esteja não apenas em sua camiseta, mas, em suas palavras, 

pensamentos e ações. A verdade mais importante é, “Onde estará Jesus?”, a saber no seu coração. 

Jesus é bom ou é ruim?  Abra a Palavra de Deus... 

A primeira pergunta a se fazer é: A que Jesus você se refere? 

João 7:12 Entre a multidão murmurava-se muito a respeito dEle. Uns diziam: Ele é bom. Outros, porém, diziam: 

"Não. Ele engana o povo".  

Cresce também a expectativa no meio do povo. Jesus, já é uma figura pública.  

O comentário a seu respeito, entre a multidão de peregrinos já é incessante, mas em voz baixa.  

Desde o seu aparecimento, todos se pronunciam a seu respeito, de uma maneira ou de outra.  

Sempre que os homens se ajuntavam em multidões, mantinham conversação sigilosa sobre Cristo.  

A diversidade de opiniões, que aqui se relata, prova que não é um mal novo que os homens tenham diferenças em 

suas opiniões sobre Cristo, inclusive no próprio seio da igreja.  

Os dirigentes já haviam decidido em querer matá-lo. João 7:1 Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, 

porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. 

A multidão, por seu lado, está dividida: uns demonstram aprovação, mas para outros, que estão com os dirigentes, 

Jesus é um impostor. 

Os primeiros definem Jesus como bom, qualidade essa que o qualifica à partir de Suas obras.  

Buscadores de milagres – Há cristãos que buscam Jesus, apenas pelo o que Ele pode fazer. 

A opinião dos do segundo grupo sobre Jesus não se baseia em sua bondade ou maldade, e sim por entender que 

Seus ensinos são diferentes daqueles que estão acostumados. Para eles, existe uma verdade, da qual Jesus desvia. 

Defensores da zona de conforto – Há cristãos que buscam Jesus, apenas para validar seus pensamentos e ações. 

Como não hesitarmos em seguir a Cristo, o qual foi anteriormente condenado pela maioria de sua própria nação?  

Esse é o pensamento da época dos judeus e hoje, perante os mega líderes religiosos. 

Efésios 6:11-12 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo;  

porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os 

dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. 

A nossa vida espiritual é única e deve ser defendida com todas as nossas forças... 

Oseias 4:6 Nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento... 

Devemos estar armados com o mesmo gênero de escudo, para que as dissensões que vemos diariamente não nos 

perturbem. Podemos perceber quão grande é o temor dos homens em relação às coisas de Deus.  

Em questões de nenhuma importância, nada questionam, mas quando a questão se relaciona com o Filho de Deus e 

com Sua santa doutrina, imediatamente se apressam em formular juízo sobre ela.  

Deveríamos ter maior moderação em manifestar nossos pensamentos para que impensadamente não condenemos 

nossa vida com a eterna verdade de Deus. Não se engane, o maior espelho para nossas vida, se chama Palavra. 

Lembremo-nos que no mundo há impostores. 

Mateus 24:4-5 E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: 

Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 

Esta passagem, mostra, o perigo de se mover segundo o pensamento da maioria. 

Jesus é bom ou ruim? A que Jesus você se refere? 



João 7:13 Entretanto, ninguém falava sobre ele abertamente, por medo dos judeus. 

Aqui por “os judeus”, ele quer dizer os líderes, os quais tinham o governo em suas mãos, que se voltaram com tal 

ódio contra Cristo, que não permitiam que se pronunciasse uma palavra de ambos os lados.  

Atos 5:27-28 Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: 

Expressamente vos ordenamos que não ensinásseis nesse nome; contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina; 

e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 

Como não podiam descobrir algo contra Ele, é melhor que seu nome fosse sepultado no falar e no ouvir. 

Daniel 6:4-5 Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino; mas 

não puderam achá-la, nem culpa alguma; porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. 

Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos 

contra ele na lei do seu Deus. 

Assim, os inimigos da verdade, depois de haver descoberto que nada lucravam com sua crueldade, nada mais 

desejam senão a eliminação de sua lembrança, e esse seria o único objetivo a se obter.  

Todos, então, viviam em silêncio, sendo subjugados pelo medo.  

Toda liberdade que é reprimida pelo medo, deixa o homem em sua mais miserável condição. (Ex. escravos). 

Mas o poder de nosso Senhor Jesus Cristo resplandeceu de uma forma muito maior e mais maravilhosa, quando se 

fez ouvir por entre ódio e furioso ressentimento, Ele publicamente manteve e declarou a verdade de Deus.  

O mesmo ocorreu com Daniel. 

O seu posicionamento, vai o levar à rejeição, isso é uma certeza observada. Mateus 5:11 Bem-aventurados sereis 

quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. 

João 7:14 Quando a festa já estava pela metade, Jesus subiu ao Templo e começou a ensinar. 

Jesus, quando decide subir, o faz não para a festa, mas para o templo com o objetivo de ensinar.  

Ele nunca ensinara antes em Jerusalém, exceto em uma reunião em Cafarnaum. 

João 6:59 Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. 

Em outra ida para a capital, Ele levantou uma polêmica. 

João 2:13-14 Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que 

vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. 

Agora, porém, expõe a doutrina do reino de Deus. 

As Suas palavras, quando a festa estava na metade, não expressam o tempo exato em que Jesus subiu a Jerusalém, 

mas elas eliminam o começo, quando seus irmãos queriam que ele fosse, e o último dia, quando ele já estava 

presente. Graças à renovada controvérsia do sábado registrada em (João 7:23 E, se o homem pode ser circuncidado 

em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter 

curado, num sábado, ao todo, um homem?), sugeriu-se que ele chegou em um sábado. 

Pode-se perguntar por que Jesus, se ele estava tentando manter o anonimato, resolveu ir para os pátios do templo e 

ensinar. Certamente, o ambiente era adequado para ensino: outros rabis ensinavam seus seguidores lá também. 

Mas o templo, por Cristo atrair grandes multidões, não era um lugar que oferecesse privacidade. 

Devemos lembrar, entretanto, que o foco da preocupação de Jesus, não era a privacidade, mas a obediência ao Pai. 

Se tivesse ele ido publicamente com os outros peregrinos no início da festa, é provável que uma prematura ‘entrada 

triunfal’ pudesse ser forçada sobre ele, evento esse que ocorre apenas mais a frente. 

Mateus 21:8-9 E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de 

árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: 

Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas!  

Aprenda, viva, ame, fale dos ensinamentos de Jesus, mas antes se questione: 

Jesus é bom ou ruim? A que Jesus você se refere? 

 


