
 Apenas os filhos ouvem a Deus. 

Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema:  

Fazendo o que Jesus fazia. 

Aquele que não vive o que professa acaba por não ter muito crédito entre seus 

ouvintes. Quando vemos as declarações dos políticos no período das eleições, este 

fato fica evidenciado claramente.  

O meio político, muita parte do sistema judiciário e infelizmente o sistema 

eclesiástico, sofrem esta realidade do descrédito.  

Na verdade, os que sofrem mesmo, são aqueles que deles dependem. 

João 8:41 Mas vós fazeis as obras do vosso pai. Eles lhe responderam: Nós 

não nascemos da prostituição! Temos um só pai, que é Deus!   

Os religiosos judeus, também padeciam deste mal.  

Algo que entre os incultos era literalmente aceito, no que se refere ao autor da vida, 

encontraram um adversário que não se dobraria a eles.  

Diziam conhecer, mas não viviam o mais importante, a aceitação de Jesus como o 

messias esperado.  

Este é um tema recorrente em nossas pregações, mas muito pertinente às nossas 

vidas, reconhecer o senhorio de Cristo e nos submeter às Suas ordenanças. 

Devemos viver como Cristo vivia, dando testemunho de nossa fé. 

Apenas os filhos ouvem a Deus. Abra a Palavra de Deus... 

Vídeo ou ilustração das ovelhas e seu pastor. 

João 8:44 Vós sois do diabo, que é vosso pai, e vós estais determinados a 

realizar os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o principio; não se 

manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do 

que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 

Jesus já estabeleceu que se Deus fosse o „Pai‟ desses judeus, eles o amariam.  

Já que não o amam, outra paternidade é, então, atribuída a eles.  

Pela primeira vez, o pai de seus oponentes é especificamente identificado:  

Vós sois do diabo, que é vosso pai. 

Essa filiação é derivada dos seus comportamentos, valores e desejos.  

Que desejos são esses? Dois são mencionados: 

(1) O Diabo foi homicida desde o princípio, uma referência à queda de Adão e 

Eva. Pelo sucesso de sua tentação, ele roubou a vida espiritual de Adão e, 

por intermédio deste, trouxe morte a toda a raça humana. 

a. Romanos 5:12 Portanto, assim como por um só homem entrou o 

pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte 

passou a todos os homens, porque todos pecaram. 

(2) O Diabo abandonou a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, 

fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. As mentiras do 

Diabo são evidentes desde o jardim do Éden; pois no jardim, Deus disse:  



a. Gênesis 2:16-17 E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda 

árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do 

conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em 

que dela comeres, certamente morrerás. 

b. Gênesis 3:4 Então, a serpente disse à mulher: É certo que não 

morrereis. 

Ou Deus ou o Diabo estava mentido; como Deus inevitavelmente fala a 

verdade, o Diabo é o mentiroso: 

a. Hebreus 6:18 Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais 

é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já 

corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança 

proposta. 

Jó 42:2 Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser 

frustrado. 

O pai deles, de quem aprendem o seu modo de agir, é o deus ao qual servem, por 

oposição ao Deus verdadeiro, o Pai de Jesus. 

Mateus 6:24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de 

aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao 

outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 

Não há como estar dos dois lados, não há como satisfazer dois senhores... 

João 8:45 Quanto a mim, é porque digo a verdade que não me credes.  

Eles, que ensinam a mentira, negam-se a aceitar a verdade, porque Jesus 

demonstra a falsidade em que vivem e praticam, denunciando os seus verdadeiros 

motivos.   

João 1:10-11 O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, 

mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o 

receberam. A luz incomoda as trevas (ratos e baratas). 

João 8:46 Quem, dentre vós, me convence de pecado? Se vos digo a verdade, 

por que não credes em mim?  

Jesus não pergunta se alguém pensa que ele é culpado de pecado, pois segundo 

os religiosos Ele era culpado não só de violar o sábado, mas também de blasfêmia 

por se fazer igual a Deus. Ilustração da Pra. 

A pergunta, portanto, é se alguém pode provar que Ele é culpado de algum pecado. 

Pecado, não é o que eles acham, ou o que interpretam, mas o expresso na Palavra. 

“Pecado” é a oposição ao desígnio de Deus e injustiça contra o homem, algo que 

Jesus não pratica, ao contrário deles, religiosos.  

Eles, porém, propõem a Lei como norma absoluta acima do bem do homem, 

interpretada, claro, segundo os seus próprios interesses. 

João 7:24 Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. 

Jesus levanta um tipo semelhante de questionamento em seu julgamento, antes de 

Sua condenação e crucificação: 



João 18:23 Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal; mas, se 

falei bem, por que me feres? 

A pressuposição de sua pergunta é que diante da suprema corte dos céus, seus 

oponentes não podem provar que ele é culpado de pecado.  

E se Ele não está em pecado, por que eles não creem nele?  

Apenas as ovelhas dele ouvem a sua voz. 

João 8:47 Aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso não 

ouvis: porque não sois de Deus. 

Apenas as ovelhas dele ouvem a sua voz. 

“As palavras/exigências de Deus” era uma expressão consagrada para designar os 

mandamentos dados por meio de Moisés.  

Como Jesus tem pleno direito, por ser O embaixador do Pai celestial, e cumpre 

fielmente o ofício que lhe foi confiado, os acusa de não serem de Deus, devido a 

serem obstinados demais e rejeitarem a Palavra de Deus. Pecado X Iniquidade. 

São considerados por Jesus como guerreando contra Deus.  

Mais tarde eles novamente foram alertados sobre este mesmo problema. 

Atos 5:38-39 Agora, vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os; porque, 

se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá; mas, se é de Deus, 

não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando 

contra Deus. E concordaram com ele. 

Se as melhores mentes teológicas, por mais que não gostem das declarações de 

Jesus e disputem seus ensinos, acham impossível arranjar motivos convincentes 

que o declarariam culpado de pecado, não deviam elas começar a questionar a si 

mesmas? Talvez ele estivesse dizendo a verdade, a verdade que é identificada 

com o que Jesus diz e como consequência com o que Deus diz. 

E se Ele está, por que eles não creem nele? Apenas os filhos ouvem a Deus.  

Eu e a reforma. 

Nesta passagem somos instruídos que não há um sinal mais evidente de uma 

mente reprovável, do que quando alguém não pode suportar a doutrina de Cristo. 

Não há nada que devamos temer tanto do que cair sob uma sentença tão terrível 

por parte de nosso salvador. 

João 8:47 Aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso não 

ouvis: porque não sois de Deus. 

O dia do juízo. 

Mateus 25:12 Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. 

A esperança - Romanos 8:38-39 Porque eu estou bem certo de que nem a 

morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do 

presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, 

nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está 

em Cristo Jesus, nosso Senhor. 


