
Sem a luz de Cristo, há divisão. 

Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema:  

Ressurreição de Cristo 

Cristo havia nascido, vivido, morrido, ressuscitado e subido aos céus. Paulo havia 

instruído os Coríntios a respeito de todas as coisas, de uma forma pura e simples. 

Mas o resultado depois de algum tempo, era que alguns, senão muitos, haviam 

apostatado da fé, não de uma maneira plena, pelo menos naquele momento, mas 

progressiva, permitindo que pressupostos de homens viessem a macular a Palavra. 

Foi-se introduzida a ideia, que Cristo havia ressuscitado, porém apenas em 

Espírito...  

I Coríntios 15:1-2 Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o 

qual recebestes e no qual ainda perseverais; por ele também sois salvos, se 

retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em 

vão. 

O engano age desta maneira em nossas vidas. Uma dúvida é plantada, 

normalmente, algo que nosso coração deseja e gradualmente, o erro vai sendo 

aceito, até que, como um câncer contamina tudo a sua volta. Em nossa vida cristã, 

somos chamados a vigiar e orar em todo o tempo. Os dias são maus e sem uma 

constante vigilância, somos expostos a esse tipo de enfermidade espiritual. No caso 

desse versículo, sim, Jesus ressuscitou em carne, sim, Jesus ressuscitou em 

espírito, por ordem de Deus e ação do Espírito Santo. Sobre nós, paira a esperança 

por vir, que de Deus, assume caráter de certeza, que seremos resgatados e como 

Cristo, ressuscitados, tanto em nosso material, como no nosso imaterial, vivendo 

toda a eternidade ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  ALELUIA... 

Sem a luz de Cristo, há divisão. Abra a Palavra de Deus... 

Resumo João 10 

João 10:19-21 Essas palavras provocaram nova divisão entre os judeus. 

Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o escutais? 

Mas outros diziam: Estas não são palavras de um endemoninhado; pode, 

porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? 

Novamente, os judeus se veem divididos. Primeiramente aparece essa situação 

quando Jesus curou o cego e uns o julgavam farsante e outros questionavam se 

alguém que não fosse de Deus, poderia curar um cego de nascença. 

João 9:16 Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, 

porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador 

fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles.  

Todos professavam ser adoradores do Deus de Abraão e haviam se comprometido 

com a lei de Moisés. Agora, porém, o discurso de Cristo havia abalado mais uma 

vez a confiança, em especial dos Seus muitos adversários. Se tal profissão de fé 

fosse sincera, Cristo, que é o mais forte laço do amor e cujo ofício é o de reunir as 

coisas que se acham dispersas, não teria rompido seu acordo. Cristo, porém, pela 



luz de seu evangelho, expõe a hipocrisia de muitos que, enquanto nada possuíam 

senão falsa pretensão, se vangloriavam de ser o povo de Deus. 

E assim a perversidade de muitos é também a razão por que a Igreja é afligida com 

divisões e por que em seu meio acendem-se tantas contendas.  

Foi assim nos tempos de Jesus, na Idade Média com o Catolicismo Romano e nos 

dias de hoje no meio da igreja que busca mais experiências que Deus. Aqueles que 

falam a verdade, sempre são chamados de perturbadores da “ordem”. 

I Reis 18:17 Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel?  

A conclusão é que, quando não há rendição submissa a Cristo, a confusão é 

instaurada, pois a guerra entre a carne e o espírito é intensificada e sem porto 

seguro, ficamos perdidos. 

Gálatas 5:17 Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a 

carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que, porventura, 

seja do vosso querer. 

Que possamos nos entristecer profundamente, ante o fato de que a Igreja se acha 

dilacerada por divisões, que têm surgido entre os que professam a mesma religião, 

mas é melhor que haja alguns que se separam dos perversos, para se unirem a 

Cristo como seu Cabeça, do que serem todos de uma só mente e desprezarem a 

Deus. Consequentemente, quando surgem as divisões, devemos questionar sobre 

quem aqueles se revoltam; contra Deus e contra sua doutrina pura? 

Interessante observar, que apenas um cego havia sido curado no contexto dessa 

região, porém o texto se refere a cegos e não a um cego no singular. 

Lucas 7:20 Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista 

enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou 

esperaremos outro? 

Salmos 146:8 O SENHOR abre os olhos aos cegos, o SENHOR levanta os 

abatidos, o SENHOR ama os justos. 

Lucas 7:22 Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e 

ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os 

surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, anuncia-se-lhes o 

evangelho. 

Entre os judeus estava se cumprindo a confirmação da messianidade de Jesus em 

alguns corações, mas não em todos... 

João 3:16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

E os que não creem, perecem...  

Afirmam então que Ele tem demônio e enlouqueceu.  

Já tinham afirmado sobre a Sua loucura, e agora são mais incisivos:  

Ele está louco de tudo... (riqueza do texto original) 

Empregam a mais ofensiva acusação que podem imaginar. (Nós no Ocidente??) 

Não podem matá-lo fisicamente naquele momento. 



João 7:30 Então, procuravam prendê-lo; mas ninguém lhe pôs a mão, porque 

ainda não era chegada a sua hora. 

Mas podem matá-lo em palavras. 

Mateus 5:22 Eu, porém, vos digo que todo aquele que [sem motivo] se irar 

contra seu irmão estará sujeito a julgamento; e quem proferir um insulto a seu 

irmão estará sujeito a julgamento do tribunal; e quem lhe chamar: Tolo, estará 

sujeito ao inferno de fogo. (Nós no Ocidente??) 

Além de terem o coração endurecido, incitam os outros a fazerem o mesmo, 

acumulando sobre si, mais e mais impiedade. 

Provérbios 6:16-19 Seis coisas o SENHOR aborrece, e a sétima a sua alma 

abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue 

inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr 

para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas 

entre irmãos. 

Para os que fazem parte do rebanho do Senhor, tentativa essa que é sempre 

frustrada, pois nada pode impedir o evangelho de prosseguir, obstruir o poder e a 

sabedoria de Deus, bem como sua benevolência, para com os Seus, sendo esta a 

única proteção de nossa fé. 

Resumo 

Neste bloco (perícope) de estudo compreendido entre João 10:1-21, Jesus 

descreveu sua missão messiânica sob a figura do pastor-modelo, com clara 

referência ao novo Davi anunciado. 

Ezequiel 34:23 Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apascentará; o meu 

servo Davi é que as apascentará; ele lhes servirá de pastor. 

Ele, porém, confere aos seus discípulos (e também a nós) a unção messiânica e os 

associa à sua missão (e também a nós). 

João 20:21 Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco! Assim como 

o Pai me enviou, eu também vos envio.  

Também eles terão que entrar no átrio, dispostos a enfrentar a morte, a fim de fazer 

ressoar a mensagem de vida e fazer sair as ovelhas do lugar da opressão (e 

também a nós). 

Pedro demonstra seu amor a Jesus intensamente (o fazemos nós também – a 

adoração externa), mas no fim do evangelho irá negar Jesus com palavras (o 

fazemos nós também – não cumprindo Suas ordenanças). 

Marcos 14:72 E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou 

da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que duas vezes cante o galo, tu me 

negarás três vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. 

Às margens do mar de Tiberíades, Jesus convidou Pedro a se arrepender, 

associando-se à sua missão e aceitando dar a vida pelas ovelhas.  

Só assim que Pedro poderá finalmente segui-lo. 



Como sucedeu com Pedro e houve o arrependimento, assim devemos também 

deve se proceder conosco.  

No fim, o que Jesus nos ordena é: 

Que sejamos bons pais, bons filhos, bons irmãos, bons tios, bons sobrinhos, bons 

primos, bons funcionários, bons chefes, bons alunos, bons professores, bons 

cidadãos...  

Bons pastores dos assuntos por Deus a nós delegados. Nada além do seu raio de 

abrangência, nada extremamente complexo, nada extremamente caro, apenas o 

que a nós é incumbido. 

Eclesiastes 9:10 Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as 

tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, 

nem conhecimento, nem sabedoria alguma. 

Oremos:  

Ó Senhor, meu Deus e meu Pai! 

Mais uma vez eu peço perdão. Minha alma se encontra humilhada de vergonha. 

Por causa do meu pecado, a consciência me acusa de dia e de noite, de sorte que 

já não encontro prazer em mais nada desta vida. 

As minhas transgressões me têm sido o pão de cada dia. 

Não posso culpar ninguém por isto; eu sou o único culpado, pois fiz o que é mau 

aos Teus olhos e contra Ti pequei. 

Já não sou digno de ser considerado filho Teu... 

Lava-me completamente da minha iniquidade, no sangue do Teu Filho Jesus, e 

restitui-me a alegria da Tua salvação. 

Cria em mim, ó Senhor meu Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um 

espírito inabalável. 

Permita-me ficar na Tua presença, pois do contrário eu não suportarei mais a vida. 

Peço que me aceite de volta e me encha Teu do Espírito Santo. 

Que os meus lábios manifestem o Teu louvor para todo o sempre. 

Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, amém. 


