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Texto Áureo:
Jo. 14.6
6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Jo. 14.4-6
4 Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
- Pedro tinha feito a pergunta: Senhor, para onde vais? (13.36) A resposta de Jesus descreveu a
fraqueza de Pedro (13.36) e a sua negação (13.38), e também incluiu algumas promessas grandes e
gloriosas (14.1-3). Agora, em uma declaração conclusiva dirigida a todos os discípulos, o Senhor
responde categoricamente: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho (4).

5 Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho?
- Este e um dos mais importantes textos das Escrituras. Como podemos conhecer o caminho que leva
a Deus? Somente por intermédio de Jesus. Jesus é o caminho porque Ele é Deus e Homem. Ligando
nossa vida a dele, somos unidos a Deus. Confie em Jesus para levá-lo ao Pai, e todos os benefícios
de ser filho de Deus serão seus.
- A pergunta de Tomé (14.5-7). A última declaração de Jesus dirigida à pergunta de Pedro apenas
levantou uma outra na mente de Tomé, que é descrito como “o tipo daqueles que exigem ‘provas
tangíveis e definições precisas”’. Ele perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como
podemos saber o caminho? (5) Certamente, esta pergunta retirou de Jesus uma das declarações mais
completas e profundas que Ele já pronunciou com respeito a sua própria natureza.

6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por
mim.
- Jesus disse que é o único caminho para Deus Pai. Algumas pessoas podem argumentar que este
caminho e muito estreito, porém, na realidade, é suficiente para o mundo todo, se o mundo decidisse
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aceitá-lo, em vez de nos preocuparmos com o quão limitado pode parecer o fato de existir somente
um caminho, deveríamos dizer: “Obrigado, Senhor, por conceder-nos um caminho seguro que leva a
ti!”.
- Como o Caminho. Jesus é aquele que conduz ao Pai. Como a Verdade. Ele é realidade de todas as
promessas de Deus. Como a Vida. Ele une sua existência divina à nossa, agora e eternamente.
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