
Jesus, Sua palavra e obras. 

Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema:  

Jesus e o mundo  

Dois contextos diferentes, tão diferentes como a água e óleo que não se misturam. 

Tentamos de todas as formas viver nesses dois ambientes, mas é impossível. 

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. 

É impossível a paz entre um sistema injusto e a comunidade de Jesus.  

I Reis 18:21 Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando 

coxeareis entre dois pensamentos? Se o SENHOR é Deus, segui-o; se é Baal, 

segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. 

Os discípulos romperam com este “mundo”, ou, melhor, Jesus os tirou dele, o qual 

provoca o ódio dos opressores. Semelhante ódio que tiveram para com Jesus.  

Daí segue a perseguição, declarada. A razão da hostilidade aos discípulos é a 

mesma que este “mundo” tem contra Deus.  

O sistema do mundo aceita um deus que diz sim a injustiça, mas não, ao que se 

apresenta em Jesus, libertando o homem da sua opressão, denunciando sua 

maldade e tirando as pessoas do seu domínio. 

João 15:20 Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: Um servo não é maior 

do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão; se 

guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 

O preço é altíssimo, seja de um lado da batalha, seja do outro.  

Não ser cristão pode nos levar a uma aceitação temporal por parte do mundo e da 

sociedade, mas tem como prêmio a perdição eterna. 

Ser cristão culmina em uma vida como a de Cristo, com rejeições, mas tem como 

prêmio a vida eterna.  

Jesus, Sua palavra e obras. - Abra a Palavra de Deus... 

O Ofício profético sempre foi primeiro por palavras e depois por obras: 

 Moisés e o Faraó (Palavras e obras (pragas)); 

 Oseias e a prostituição do povo X amor de Deus; 

 Ezequiel no cativeiro... etc... 

João 15:21 Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não 

conhecem aquele que me enviou. 

Os discípulos são reconhecidos como o grupo de Jesus, o que causa a hostilidade 

e perseguição da parte dos que não são Seus. 

João 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, 

de modo nenhum o lançarei fora.  



(E os outros??) Não são perseguidos... não são rejeitados... não são hostilizados. 

Cristo mostra qual a razão que leva o mundo, por cega ignorância, à sua própria 

destruição, uma vez que se enfurece contra a doutrina de sua própria salvação.  

Uma cegueira e ignorância em relação a Deus que os leva, sem hesitar, a rejeitar 

Cristo e também a Deus. Atos 5:34-39  

Possíveis reações aos discípulos de Jesus, sejam para o bem sejam para o mal, 

por fim não dependem de quem eles são, e sim de quem Jesus é.  

Romanos 11:36 Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. 

A ele, pois, a glória eternamente. Amém! 

Não podem tolerar o Deus que é em favor do homem e o liberta. Encarnado na Lei, 

o seu deus será o autor principal da injustiça, o que matará a Jesus. 

João 19:7 Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e, de conformidade 

com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. 

Para nós, os filhos, resta a gratidão, de que enquanto o mundo permanece e 

perece em sua cegueira, Deus nos salva ao comunicar a Sua luz.  

João 15:22 Se não tivesse vindo e não lhes tivesse dirigido a palavra, não 

teriam pecado; mas agora o pecado deles não tem defesa. 

Ele dissera que os judeus haviam considerado o evangelho com ódio, só porque 

não conheciam a Deus, da mesma maneira quando alguém fecha seus olhos a fim 

de não se vir compelido a olhar diretamente para a luz.  

Mateus 3:8-9 Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento; e não comeceis 

a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão; porque eu vos afirmo que 

destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 

Jesus afirma que cumpriu o dever de um bom e fiel Mestre, porém sem sucesso, 

porque a maldade deles não os deixou adquirir saúde mental. (Jesus falhou?) 

Isaías 55:10-11 Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para 

lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam 

brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a 

palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o que 

me apraz e prosperará naquilo para que a designei. 

Cristo pretende, com estas palavras (Não teriam pecado), dizer que não há outro 

pecado além da incredulidade, porque a incredulidade não só impede que os 

homens sejam libertos da condenação da morte, mas é também é a fonte e a causa 

de todos os males. (Exemplo fim da escravidão e escravos que não saiam...) 

Portanto a ignorância deles é totalmente injustificada, porque em Sua pessoa 

rejeitavam a Deus. E os que vieram antes, por não ouvir Cristo, são salvos? 

Há fanáticos que dizem que todos quantos vieram antes de Cristo morreram sem fé 

e permaneceram num estado de dúvida e expectativa, como se não houvesse 

muitas passagens bíblicas que testificam que a consciência deles, sozinha, era 

suficiente para condená-los.  



Romanos 5:14 Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo 

sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o 

qual prefigurava aquele que havia de vir. 

E ainda: 

Romanos 2:12 Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei 

perecerão; e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. 

A justiça de Deus é perfeita e excede os julgamentos e pensamentos humanos. 

Jeremias 29:11 Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o 

SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 

O que, então, Cristo tinha em mente?  

Ele quer dizer que os judeus nada mais têm a oferecer para atenuar sua culpa, 

visto que consciente e voluntariamente rejeitaram a vida que lhes era oferecida.  

A cegueira dos religiosos era voluntária. 

João 9:41  Respondeu-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis pecado 

algum; mas, porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. 

Eles viram a luz, mas optaram pelas trevas. (Graça e mérito se excluem). 

João 12:42-43 Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, 

mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da 

sinagoga; porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. 

Assim a desculpa que lhes apresenta não os isenta de toda responsabilidade. 

Ele não fala de Sua vinda física, propriamente dita, mas de Sua doutrina, que ao 

ser desprezada é que os tornava totalmente indesculpáveis. 

João 15:23 Quem me odeia, odeia também a meu Pai. 

Aqui está uma passagem notável, a qual nos ensina que ninguém pode odiar a 

doutrina do evangelho sem manifestar sua impiedade contra Deus.  

Há muitos que verbalmente professam algo diferente do que Cristo ensinou, pois o 

evangelho lhes causa aversão, contudo se acham bons servos de Deus; tal atitude, 

porém, é falsa, porque o desprezo por Deus se acha oculto em seu coração.  

Dessa maneira Cristo desvenda a hipocrisia de muitos mediante a luz de Sua 

doutrina. João 5:23b Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. 

Jesus torna Deus presente pelas Suas palavras, que são as que ouviu do seu Pai, 

mas eles não As escutaram, porque não são de Deus, odiaram a Jesus e por 

consequência odeiam ao Pai. 

João 15:24 Se não tivesse feito diante deles estas obras que nenhum outro 

fez, não teriam pecado, mas, agora, não somente têm eles visto, mas também 

odiado, tanto a mim como a meu Pai.  

Não somente as palavras de Jesus eram de Deus, mas também as suas obras o 

eram e davam respaldo às palavras. 



João 4:34 Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade 

daquele que me enviou e realizar a sua obra. 

Sob a palavra obra, Ele inclui, mais provas de Sua glória divina; pois por meio dos 

milagres e pelo poder do Espírito Santo, bem como por meio de outras 

demonstrações, Ele claramente provou ser o Filho de Deus.  

João 21:25 Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas 

elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro 

caberiam os livros que seriam escritos. 

Cristo se apresenta como mais eminente no campo dos milagres que Seus 

antecessores, os profetas, pois Ele não era meramente um ministro, mas o Autor da 

vida. Ele empregou Seu próprio nome, Sua própria autoridade e Seu próprio poder. 

Diante de Sua doutrina, o ódio... 

Diante de Seus milagres, o ódio... 

Todos que desprezam os dons divinos e os ignoram, são ingratos para com Deus. 

 


