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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Prezado amigo, estamos agora no capítulo 14, do Evangelho de 

João, e versículo 7. Este é um dos capítulos importantes da 

Bíblia. Já vimos em nosso último programa, Jesus respondendo a 

pergunta de Tomé, a respeito do caminho para o céu, pois a 

resposta de Jesus foi: " Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

E ninguém vem ao Pai senão por mim." Estas palavras de Jesus, 

dão ao Homem a indicação certa e clara do caminho para Deus,  

do plano da salvação. Após dizer que era o caminho, a verdade e 

a vida, Jesus acrescenta dizendo que ninguém vai ao Pai, senão 

por Ele. E agora versículo 7, onde lemos: "Se vós me tivésseis 

conhecido, conhecíeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis 

e o tendes visto." Diante daquela pergunta de Tomé, Jesus nota 

que o conhecimento que eles têm dEle, de Jesus, é muito pouco. 

Quer dizer, a sua divindade parece não ser bem clara para Tomé, 

pois Jesus lhe disse: "Se vós me tivésseis conhecido, 

conheceríeis também a meu Pai." Estava Jesus falando aqui a 

respeito da sua divindade. Eis o que diz o versículo 8: 
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"Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos 

basta." Ora, amigo, Jesus acabava de dizer que quem o 

conhecesse, como eles o estavam conhecendo, então conheceriam o 

Pai. Depois disto Filipe pede que Jesus lhe mostre o Pai porque 

isto era suficiente. Isto nos basta. Aqui está o desejo mais 

profundo do coração do homem, ver a Deus. Conhecer a Deus. 

Jesus já havia dito que quem o conhecesse, conheceria o Pai. 

Mas, Filipe lhe faz este pedido e agora Jesus responde no 

versículo 9: "Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou 

convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai; 

como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e 

que o Pai está em mim?" "As palavras que eu vos digo não as 

digo por mim mesmo; mas o Pai que permanece em mim, faz as suas 

obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim; crede 

ao menos por causa das mesmas obras." E com estas palavras, 

prezado amigo, Jesus se identificava de um modo muito claro que 

era Deus. Quem o visse, estaria vendo o Pai. Se Ele estava com 

os homens, Deus estava com os homens. Cristo e o Pai eram um. O 

Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. As palavras que o 

Filho proferia, eram as palavras do Pai. As obras que o Filho 

realizava eram as obras do Pai. Então Jesus era Deus, e os 

discípulos deveriam crer nEle como Deus, ao menos por causa das 

mesmas obras, pois eram as obras de Deus.   

Vejamos agora o versículo 12: "Em verdade, em verdade vos digo, 

que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e 
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obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai." Esta é 

uma das promessas mais maravilhosas de Jesus aos seus 

discípulos. Muitos não entendem bem estas palavras de Jesus, e 

começam a perguntar se têm de fazer os mesmos milagres que 

Jesus, senão, milagres maiores, pois aqui Jesus fala de obras 

ainda maiores que nós, os discípulos faríamos. Mas, amigo, 

Jesus não está aqui se referindo àqueles milagres que Ele fez, 

mas certamente estava se referindo à conquista das almas para 

salvação, que é a maior obra que podemos realizar neste mundo. 

Isto foi o que Jesus prometeu aos seus discípulos, e que eles 

fariam depois que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. 

Esta promessa de Jesus passou a se cumprir no momento mesmo em 

que o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos, no dia de 

Pentecoste, pois naquele mesmo dia Pedro pregou uma mensagem em 

se converteram três mil pessoas. O sermão foi entregue por 

aquele mesmo apóstolo que poucos dias antes estava negando a 

Jesus três vezes. Agora cheio do Espírito Santo, prega uma 

mensagem e o resultado foi realmente milagroso, pois três mil 

pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Este para Jesus era 

um milagre maior do que todos aqueles que Ele, Jesus, fez, 

porque não consta nos Evangelhos que Jesus tivesse pregado um 

sermão e tivesse convertido três mil almas de uma só vez. Era 

uma obra maior do que todas aquelas que Jesus fez, pois era uma 

obra do Espírito de Deus, que operando por meio do apóstolo 

Pedro, alcançou todos aqueles corações, salvando a todos. E 
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quantos pregadores não têm repetido este mesmo milagre ao longo 

da história da igreja! Quantos hoje não estão fazendo esta 

grande obra, salvando e regenerando por meio do Espírito Santo 

centenas e milhares de pessoas, com a pregação do Evangelho que 

é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê?  

Agora vejamos os versículos 13 e 14: "E tudo quanto pedirdes em 

meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no 

Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." 

Prezado amigo, poderíamos encontrar palavras mais encorajadoras 

do que estas, proferidas pelos próprios lábios de Jesus? Ele 

nos promete aqui nos conceder qualquer coisa que lhe pedirmos 

em seu nome. Jesus nos diz aqui que não somente nos concede 

aquilo que lhe pedimos, como também respondendo a nossa oração, 

isto glorifica o Pai. Poderíamos encontrar palavras mais 

encorajadoras do que estas amigo? Aqui Jesus diz tudo. Tudo 

quanto pedirmos a Ele, em seu nome, Ele nos dá, porque isto 

glorifica o Pai. Necessitamos aprender o que significa orar em 

nome de Jesus. Muitos pensão que orar em nome de Jesus é 

repetir o nome de Jesus durante a oração tipo palavra magica, 

ou dizer no final da oração “em teu nome Amem.” Não é isso que 

é orar em nome de Jesus orar em nome de Jesus é orar a oração 

que Jesus faria, e para isso temos de conhecer qual é a vontade 

de Deus. Quando ainda era Jovem o meu pai mandou-me ir ter com 

um responsável das obras da câmara onde ele trabalhava e para 

eu poder obeter o que era necessário tinha que me identificar 
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como indo da parte do meu pai, então ele disse quando chegares 

ao pé do Sr. Encarregado diz que vais da minha parte, em meu 

nome. E por causa detive resposta ao meu pedido. Eu não pode 

inventar o que cria como eu ia em nome do meu pai tive de falar 

as palavras que ele me tinha recomendado, com a nossa oração em 

nome de Jesus é a mesma coisa, quando nos dirigimos a Deus Pai 

dizemos assim Senhor eu venho cá porque Jesus me mandou dizer 

isto, e ai passamos a apresentar o nosso pedido de acordo com 

as instruções que Jesus nos deixou. Por vezes não recebemos o 

que pedimos, Tiago nos diz que pedimos e não recebemos porque 

pedimos mal, para esbanjarmos em nossos pecados. Aqui Jesus diz 

logo em seguida a esta promessa maravilhosa que nos faz de nos 

responder, dando-nos qualquer coisa que lhe pedirmos. "Se me 

amais, guardareis os meus mandamentos." Podemos dizer que todas 

as bênçãos que alcançamos de Deus são condicionais. Com 

excepção da salvação, porque nada temos a fazer para sermos 

salvos,  senão recebermos a salvação pela fé, como uma dádiva 

gratuita. Neste caso poderíamos dizer que a única condição para 

sermos salvos, é aceitarmos que Deus nos está oferecendo de 

graça e pela graça. Mas, aqui Jesus promete nos dar qualquer 

coisa que lhe pedirmos, mas logo em seguida nos diz que devemos 

cumprir todos os seus mandamentos.  

Vamos ler os versículos 16 e 17: "E eu rogarei ao Pai, e Ele 

vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre 

convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, 
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porque não no vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele 

habita convosco e estará em vós." Preciosas palavras estas de 

Jesus! Está Ele nos prometendo a vinda do Consolador, do 

Espírito Santo, para que esteja connosco e em nós. Esta 

promessa gloriosa se cumpriu no dia de Pentecostes. O coração 

do crente precisa de consolação. O espírito Santo vem para 

estar com o homem, e para viver no crente. Jesus diz: "Porque 

ele habita convosco e estará em vós." O Espírito Santo já 

estava com os discípulos, mas a partir do Pentecostes, o 

Espírito Santo passou a viver e a habitar no crente. E falando 

sobre a presença do Seu Espírito no crente, Jesus diz: "Não vos 

deixarei órfãos, voltarei para vós outros." Vejamos agora os 

versículos 19 e 20: "Ainda por um pouco e o mundo não me verá 

mais; vós, porém me vereis; porque eu vivo, vós também 

vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e 

vós em mim e eu em vós." Aqui Jesus já está falando de um tempo 

futuro, quando os seus discípulos o pudessem ver junto ao Pai 

celestial. Jesus diz que esta visão gloriosa, o mundo não terá. 

Temos aqui um versículo bem interessante. Diz assim: "Naquele 

dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu 

em vós." Bem, mesmo sem entendermos perfeitamente estas 

palavras, sabemos que Jesus fala da união que tem com o Pai e 

da união que temos com Ele também. Estamos nele e Ele em nós. 

Agora passemos ao versículo 21: "Aquele que tem os seus 

mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele que me 
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ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me 

manifestarei a ele." Vemos quanto é bom amarmos a Cristo. 

Seremos amados também por Cristo, quando nós o amamos. E Ele se 

manifestará a nós quando o amamos. no versículo 15: "Se me 

amais, guardareis os meus mandamentos." Não podemos dizer que 

amamos a Jesus, se não cumprimos os seus mandamentos. Se não 

guardarmos a sua Palavra. no versículo 21 diz Jesus "Aquele que 

tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." 

Assim, prezado amigo, se quisermos mostrar aos nossos 

principalmente a Jesus que o amamos, temos de cumprir, de 

guardar os seus mandamentos.  

Vamos ler agora os versículos 22 a 24: "Disse-lhe Judas, não o 

Iscariotes: Donde procede, Senhor, que estás par manifestar-te 

a nós, e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, 

guardará a minha Palavra; e meu Pai o amará e viremos para ele 

e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas 

palavras; e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do 

Pai que me enviou." Vamos ler agora os versículos 25 e 26: 

"Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, 

o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos 

ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o vos tenho 

dito." Estas palavras de Jesus são muito importantes, pois 

promete aos seus discípulos uma compreensão melhor dos seus 

ensinos por meio do Espírito Santo, que viria ao mundo enviado 

pelo Pai e viria no nome do Filho, para ensinar todas as coisas 
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e nos fazer tudo quanto Cristo nos tem dito. Nas suas palavras 

Jesus deixa claro que com a presença do Espírito Santo nos seus 

corações, os apóstolos teriam maiores e melhores condições de 

entenderem as verdades que Ele havia ensinado, do que mesmo com 

a sua presença física aqui na terra. Ora, amigo, Jesus era uma 

pessoa que estava ao lado dos apóstolos, enquanto o Espírito 

Santo é uma pessoa que está dentro dos apóstolos, e que está 

dentro de nós e em nossos corações. Então, a função ou a missão 

do Espírito Santo no crente é diversa. Mas aqui diz que o 

Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar dos seus ensinos, e 

na consola. Ensina, lembra, e consola. Há muitas outras 

actividades do Espírito de Deus na vida do crente, pois lemos 

em outra partes que Ele nos dirige, nos guia, nos convence do 

pecado, nos corrige, nos dar poder, e assim por diante. Isto 

nos mostra quanto devemos depender do Espírito de Deus, pois às 

vezes somos tentados a pensar que nós é que temos de fazer as 

obras de Deus, e nos esquecemos de que, é o Espírito de Deus, 

que faz as obras de Deus, e não nós. Somo apenas o instrumento 

do Espírito e devemos ser a Ele submissos. O Espírito de Deus, 

é uma pessoa, está em nós, e é a terceira pessoa da trindade. A 

Bíblia nos fala de Deus, o nosso relacionamento com Ele. Como 

podemos ter um bom relacionamento com uma pessoa com quem não 

conhecemos? Com quem não conversamos? Para o crente conhecer 

bem a Deus, terá que ler a Palavra de Deus e meditar nela. E 

terá que falar com Deus por meio da oração. Isto é comunicação. 
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Deus nos fala por meio da sua Palavra, a Bíblia, e nós lhe 

falamos por meio da oração. É assim prezado amigo, que podemos 

conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, temos de conhecê-lo nas 

três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, e 

Deus Espírito Santo. O Deus Pai, enviou o Filho ao mundo, para 

morrer por nós, na cruz, o Filho enviou o seu Santo Espírito, 

para estar connosco e habitar em nós. Mas, se o crente 

porventura desconhece esta verdade, então vive aqui como se o 

Espírito de Deus não estivesse no seu coração. O apóstolo Paulo 

diz que não devemos entristecer o Espírito Santo.  

 versículo 27: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; 

não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, 

nem se atemorize." Eis outro versículo que tem consolado muitos 

corações. Se estas palavras tivessem saído da boca de uma 

pessoa qualquer, de um mestre ou de um líder religioso 

qualquer, não teriam muito sentido. Mas, foram aqui proferidas 

pelo próprio Cristo. Ele nos tem dado a paz. É uma paz que o 

mundo não conhece, pois somente aqueles que O recebem como 

Salvador são que experimentam esta paz no coração. Muita gente 

anda a busca da paz do mundo, quando não tem paz no coração. 

Esta paz de Cristo é experimentada no coração e pode ser gozada 

pelo crente, em qualquer lugar, mesmo estando ele no meio da 

guerra dos homens. A paz de Cristo, é como diz o apóstolo Paulo 

na sua epístola aos Filipenses: "Excede a nossa compreensão." E 

a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os 
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vossos corações em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo.  

Vamos agora aos versículos 28 e 29: "Ouvistes que eu vos disse: 

Vou, e volto para junto de vós. Se me amásseis,alegrar-vos-íeis 

de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu." Quando 

Jesus diz aqui que o Pai é maior do que Ele, não está se 

referindo em dignidade, mas em função, em actividade, pois 

quando disse estas palavras se achava ainda aqui na terra na 

semana em que seria humilhado e crucificado pelos homens em 

obediência amorosa ao Pai. É nesse estado que Ele considera o 

Pai maior do que Ele. Mas, no sentido de dignidade, Ele e o 

Pai, são iguais, como também o Espírito Santo. Vejamos para 

terminar os versículos 29 a 31: "Disse-vos agora, antes que 

aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não 

falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo; e 

ele nada tem em mim; contudo assim procedo para que o mundo 

saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. 

Levantai-vos vamos daqui." No próximo programa, continuaremos a 

ver os ensinos de Jesus.  

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O 

ACOMPANHE E GUARDE! E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

 

Terminou:13:29h 


