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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 NOSSO DESEJO QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

 Prezado amigo estamos de volta ao capítulo 16 de João. 

Vamos começar a ler os versículos 7-8: 
7 

Mas fiquem sabendo que é 

melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá para vocês. Mas, se eu 

for, sou eu mesmo que o envio.
 8 

Quando ele chegar há-de convencer as pessoas do 

mundo sobre três coisas: que cometeram pecado, que há uma justiça e que há um 

julgamento de Deus 
j
. Vemos aqui Jesus prometendo enviar o seu Santo 

Espírito após chegar junto ao Pai. Ele iria para o Pai para 

enviar o Consolador. Esta vinda do Espírito Santo ao mundo, de 

que Jesus fala, seria diferente da vinda do Espírito de Deus em 

outras ocasiões relatadas na Bíblia, quando vinha realizar 

alguma missão no mundo ou na vida de algum profeta ou homem de 

Deus. Estes versículos levam-nos a entender que Jesus e o 

Espírito Santo, na forma que veio do dia de Pentecostes, não 

estariam no mundo ao mesmo tempo; Porque Jesus diz que se não 

fosse, se não voltasse para o Pai, o Espírito Santo não viria; 
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Porém, se Ele for, o Espírito seria enviado. Não podemos entrar 

em detalhes nem fazer grandes conjecturas a respeito deste 

assunto, mas parece-nos claro que os dois estariam no mundo em 

tempos diferentes.   

 Dissemos anteriormente que a missão de Cristo aqui na 

terra foi perfeitamente executada, pois Ele mesmo diz na cruz: 

"Tudo está consumado." Após a realização da sua obra na terra, 

teria de voltar para junto do Pai e enviar o Consolador para 

habitar nos corações dos crentes. E Cristo foi elevado ao céu, 

onde foi posto à direita do Pai, e o Espírito Santo da promessa 

desceu para o mundo, sendo derramado sobre a igreja no dia de 

Pentecostes, afim de realizar a sua obra. Num certo sentido 

essa obra seria a continuação da obra que Cristo começou. o 

Espírito Santo iria agora aplicar os efeitos e virtudes da 

morte de Cristo no coração do pecador.  

 O interesse de Deus pelo mundo foi revelado de muitas 

formas, principalmente pela presença de Jesus e do Espírito 

Santo neste mundo. Ao dizermos que estas duas pessoas da 

Santíssima Trindade não estariam no mundo ao mesmo tempo, 

estando o Espírito Santo na forma em que veio no Pentecostes, 

não queremos dizer que haja alguma incompatibilidade entre os 

dois. Isto seria blasfémia. Sabemos que o Espírito de Deus foi 

quem gerou Jesus no ventre da virgem Maria, foi quem O levou ao 

deserto para ser tentado, e foi quem o assistiu durante todo o 

seu ministério aqui na terra. Mas, de acordo com o versículo 
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que lemos, e num sentido meramente especial, o Espírito Santo 

em plenitude para o mundo, passou a acontecer após o 

Pentecostes; E as duas pessoas da trindade, Jesus Cristo e o 

Espírito Santo, não estavam em plenitude no mundo ao mesmo 

tempo. Era necessário que Jesus subisse ao céu, porque se Ele 

não subisse, o Espírito Santo não viria. E depois que Jesus foi 

elevado aos céus, o Espírito Santo veio sobre a igreja, dez 

dias depois, como vemos no livro de Actos.   

 E Jesus diz: 
8 

Quando ele chegar há-de convencer as pessoas do mundo 

sobre três coisas: que cometeram pecado, que há uma justiça e que há um julgamento de 

Deus 
j
. Uma das missões do Espírito Santo no mundo é a de 

convencer o homem das coisas de Deus. Prezado amigo, a situação 

do mundo é de enfermidade profunda. O mundo está moribundo e 

não tem consciência do seu estado espiritual. O pecador está 

completamente alheio aos perigos que corre, espiritualmente 

falando. Vive, até certo ponto tranquilo, mas de facto, 

enfrenta a condenação eterna. E o Espírito Santo viria para 

abrir os olhos do pecador para essa terrível realidade.  

 No versículo 9 Jesus diz: . 
9 

Primeiro, cometeram pecado porque 

não quiseram acreditar em mim 
l
. Este é o grande pecado do homem: Não 

crer em Jesus Cristo. O homem caminha para a perdição porque 

não crê em Cristo. Qualquer pecado pode ser perdoado ao homem, 

mas quando o homem regeita conscientemente o filho de Deus 

então ai o homem já vez a sua escolha. 

 Muitos procuram a salvação na religião ou em filosofias 
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de vida. Mas de que adianta ter uma religião e não crer em 

Cristo? De que adianta ter uma religião e rejeitar a Palavra de 

Deus? Nada pode substituir o Filho de Deus na salvação da alma 

humana. Cristo veio para nos redimir do pecado. Porém, se o 

homem não admite o seu estado de pecado, como pretendem alguns, 

desvalorizam o que Cristo veio fazer ao mundo.  O homem ao tão 

negar a existência do pecado, tenta dizer que a palavra de Deus 

está errada e que o sacrifício de Jesus foi em vão. Será que o 

homem, a criatura, pode fazer uma afirmação destas, pondo em 

causa o Criador? Será que o homem, o finito, pode levantar 

suspeitas sobre as doutrinas das Sagradas Escrituras, 

enunciadas pelo Deus infinito? Com que base ou fundamento o 

homem incrédulo duvida? Baseado nas suas próprias opiniões e 

Fundamentados nos seus próprios conceitos? Quem é o homem para 

negar ou lançar dúvidas sobre a Palavra de Deus? Quererá ele 

ser maior do que Deus que o criou, que lhe deu sabedoria e 

revelação e que lhe mostrou um plano de salvação?  

 E Jesus acrescenta: 
10 

Segundo, há uma justiça de Deus, porque vou 

para o Pai e vocês não me podem ver mais.  Quando é que o Espírito Santo 

nos convence da justiça? E que justiça é aqui referida? É a 

justiça demostrada por Cristo, quando viveu aqui no mundo, 

quando morreu por cada um de nós,  quando ressuscitou dentre os 

mortos, e quando foi elevado para os céus. Toda a justiça 

divina foi cumprida em Cristo para que o homem pecador fosse 

aceite como Filho de Deus. Assim como a fé de Abraão foi-lhe 
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imputada para a sua justiça, assim também a nossa fé em Cristo 

nos é imputada para a nossa justiça, e deste modo somos salvos 

pelo que Cristo realizou na cruz, pagando o preço dos nossos 

pecados. E o Espírito Santo veio para convencer o homem da 

justiça de Cristo, e para leva-lo a crer nesse sacrifício 

salvador.  

 Depois diz mais: 
11 

Terceiro, há um julgamento de Deus, porque o que 

manda neste mundo já foi condenado. O que quer dizer isto? Quer dizer 

que o Espírito Santo veio para convencer-nos que o julgamento 

já caiu sobre Satanás, que é o príncipe deste mundo. Satanás já 

está julgado. Jesus falou várias vezes sobre o julgamento sobre 

o diabo. E na cruz, o inimigo das nossas almas sofreu a sua 

grande derrota. O Espírito Santo veio para nos convencer desta 

verdade, que o maligno já está julgado e condenado.  

 Caro amigo, já está convicto do seu estado de pecado? 

Já crê que Jesus morreu na cruz satisfazendo a justiça divina 

para que crendo nele, a sua justiça lhe seja imputada e seja 

salvo? Já sabe que o inimigo da sua alma já está condenado e 

não tem mais nenhum poder sobre a sua vida se você tiver Cristo 

no seu coração e tiver entregue o seu corpo e a sua vida ao 

Salvador? Se ainda não, o que o retém? Do que está a espera? 

Amanha pode ser tarde para tomar esta decisão tão importante da 

sua vida. Hoje é o tempo que Deus lhe dá para decidir a sua 

eternidade.  

 Vamos ler os versículos 12-13: 
12 

Tenho ainda muitas coisas para 
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vos dizer, mas isso agora era demais para vós. 
13 

Quando vier o Espírito da verdade vai 

guiar-vos por toda a verdade. É que ele não falará por si próprio, mas comunicará o que 

lhe disserem e anunciar-vos-á as coisas que ainda estão para acontecer. Vemos aqui 

como o trabalho do Espírito Santo está ligado ao de Cristo. 

Jesus diz quer dizer que enquanto o Espírito Santo não vier, 

eles, os seus discípulos, não poderão compreender os outros 

ensinos que Ele lhes deseja transmitir. Através do Espírito de 

Deus seria mais fácil os discípulos compreenderem as verdades 

que Jesus lhes transmitiu. O apóstolo Paulo diz que o Espírito 

de Deus nos convence, pelo nosso espírito, que somos filhos de 

Deus. E o Espírito Santo que nos anunciará as cousas que hão de 

vir. O Espírito Santo viria para dar continuidade aos ensinos 

que Jesus havia começado a transmitir aos seus discípulos.  

 Versículo 14: 
14 

Ele vos manifestará a minha glória porque tomará 

daquilo que é meu e o interpretará a vocês. Jesus continuaria a ensinar-

nos, por meio da sua Palavra e sob a iluminação do Santo 

Espírito.  

 Versículo 15: 
15 

Tudo quanto o Pai tem, pertence-me também a mim. 

Por isso é que eu digo: o Espírito receberá daquilo que é meu e o interpretará a vocês.” 

Vemos aqui como as três pessoas da Santíssima Trindade aparecem 

de um modo distinto. Temos o Filho que volta para o céu; Temos 

o Espírito Santo, que é enviado do céu; E temos Deus Pai, que 

recebe o Filho e envia o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito 

Santo. A Trindade é mencionada noutras vezes, o por exemplo, no 

texto da grande comissão, quando Jesus ordena que baptizemos em 
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nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Na Benção 

Apostólica quando Paulo diz:  "E a graça  de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o amor de Deus, e a comunhão e as consolações do divino 

Espírito Santo, sejam convosco, agora e par sempre." Na ocasião 

do baptismo de Jesus, onde vemos Jesus sendo baptizado, o 

Espírito Santo descendo em forma de pomba e o Pai falando do 

céu: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." E ainda há 

quem negue a Trindade. Na Bíblia é uma doutrina clara e 

irrefutável. Rejeitar tal doutrina, é rejeitar a verdade da 

Bíblia; é ignorar a própria Bíblia.  

 Vamos ler os versículos 16-19: 
16 

“Dentro de pouco tempo vocês 

vão deixar de me ver. Mas um pouco mais tarde hão-de voltar a ver-me.” 
17 

Alguns dos 

discípulos disseram uns para os outros: “Como é que se entende isto: dentro de pouco 

tempo vão deixar de me ver, mas um pouco mais tarde hão-de voltar a ver-me? Que 

quer ele dizer com “ir para o Pai”? 
18 

E que significa “dentro de pouco tempo”? Não 

entendemos o que ele quer dizer.”
 19 

Jesus percebeu que o queriam interrogar e disse-

lhes: “Eu afirmei-vos que dentro de pouco tempo vão deixar de me ver, mas um pouco 

mais tarde hão-de voltar a ver-me. É disto que discutem, não é verdade?

 Versículo 20: 
20 

Pois fiquem a saber que hão-de chorar e lamentar-se, 

mas o mundo há-de alegrar-se. Vocês ficarão cheios de tristeza, mas essa tristeza há-de 

mudar-se em alegria. Jesus falava aqui a respeito da vinda do Santo 

Espírito: Eles que agora estavam tristes iriam ficar alegres. O 

gozo deles seria completo, com a presença do Espírito de Deus. 

 Versículos 21-22 
21 

Quando uma mulher está para dar à luz, sofre 
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muito. Mas, logo que a criança acaba de nascer, esquece todas as dores e fica cheia de 

alegria por ter dado um novo ser ao mundo. 
22 

Também vocês agora estão tristes. Mas eu 

hei-de voltar a ver-vos. Nessa altura vão encher-se duma alegria tão grande que 

ninguém a pode tirar dos vossos corações. Jesus lembra a experiência 

desagradável de uma mulher que vai dar a luz. Nesta altura ela 

está dominada pelo medo, pelo receio e pelo temor. Mas, depois 

que o bebe nasce, ela se esquece completamente da ansiedades 

que teve e se alegra muito com o seu filho. Jesus quer com isto 

dizer que no momento eles estavam tristes, cheios de temores e 

de preocupações, pois Jesus estava se despedindo deles, porque 

iria morrer na cruz pelas mãos dos malfeitores. Mas depois 

disso, eles ficariam alegres, quando recebessem o Consolador, o 

Espírito Santo de Deus. A alegria deles seria completa e toda 

aquela tristeza seria transformada em alegria. Jesus estava ali 

agora, mas iria para o céu e não mais estaria com eles por 

algum tempo. Depois voltaria a estar nos seus corações por meio 

do Espírito Santo. Então a alegria voltaria a reinar nos seus 

corações e teriam um gozo completo.  

 Mas a alegria do crente começa aqui na terra e não se 

acaba nunca mais. Jesus nos garante alegria completa e alegria 

incomparavelmente maior, quando estivermos literalmente na 

presença de Cristo no céu. Ela pode ser completa aqui, mas será 

plena e transbordante no céu. Por isso o apóstolo Paulo diz na 

epístola aos Filipenses 4:4 "Alegrai-vos sempre no Senhor. 

Outra vez vos digo, alegrai-vos." Neemias diz: "A alegria do 
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Senhor é a nossa força." E na epístola aos Gálatas lemos: "Mas 

o fruto do Espírito é: Amor, alegria, paz ...” Jesus diz aqui: 

"O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá 

tirar." Esta é a distinção da alegria do crente: Ninguém poderá 

tirá-la do seu coração. É diferente de todas as outras alegrias 

do mundo. O crente pode alegrar-se até em circunstâncias em que 

o descrente choraria ou ficaria revoltado. Lembremo-nos dos 

apóstolos presos e maltratados pelo seu testemunho; Dos vários 

cristãos ao longo dos séculos torturados, queimados, 

humilhados, escorraçados, amordaçados, e condenados pela fé em 

Cristo. Eles em condições tão desfavoráveis, cantavam, louvavam 

a Deus e oravam, enquanto os demais presos e criminosos comuns, 

estavam revoltados, infelizes e amargurados com a sua sorte. 

Eles cantavam e oravam porque alegria que reinava em seus 

corações, não dependia do conforto material ou da aceitação das 

multidões. A sua alegria brotava de dentro dos corações. A 

alegria do Senhor é a nossa força.  

 Prossigamos lendo o versículo 23: 
23 

Quando chegar esse dia, 

vocês já não precisam de me fazer mais perguntas. E prometo-vos que tudo quanto 

pedirem ao meu Pai em meu nome ele vo-lo dará. 
24 

Até este momento, ainda nada 

pediram ao meu Pai em meu nome. Peçam, que hão-de receber, e assim a vossa alegria 

será completa.” Versículos25-28 : 
25 

“Eu disse-vos todas estas coisas por meio de 

*
comparações. Mas está a chegar o tempo em que não vos falarei mais dessa maneira. 

Hei-de dizer-vos abertamente tudo o que se refere ao Pai. 
26 

Nessa altura vocês mesmos 

pedirão ao Pai em meu nome. E nem vai ser preciso eu pedir-lhe por vocês, 
27 

pois o Pai 
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ama-vos a todos, porque vocês me amam e acreditam que eu vim de Deus. 
28 

Eu saí de 

junto do Pai para vir a este mundo. Agora deixo o mundo e vou novamente ter com o 

Pai.” Jesus fala aos seus discípulos de uma maneira muito clara, 

sem mais comparações e sem mais figuras.  Ele veio de Deus, 

para este mundo, e agora vai deste mundo para Deus, de onde 

veio. Esta verdade não é nova, nem aparece pela primeira vez. 

Ela está em toda a Bíblia. Mas, Jesus agora fala claramente 

sobre um assunto que vinha falando por meio de figuras. Isso 

para nos levar a amar mais o nosso Senhor, Salvador e Mestre.  

 Se você ainda não é crente, aceite a Cristo agora mesmo 

como seu Salvador para que a sua alegria também seja completa; 

E para que no nosso próximo encontro possa ouvir a palavra de 

Deus, tendo o Espírito Santo dentro de si para o ajudar a 

entendes as verdades contidas neste livro que estudamos. ATÉ LÁ 

FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE!  E QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

 

Terminou: 12.08h 


