
A AUTORIDADE DA PALAVRA DE JESUS

INTRODUÇÃO
Olá! Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém! Sejam muito
bem vindos ao Canal Beit Sêfer Escola Bíblica à distância. Você alguma vez já se deu
conta da importância ou da Autoridade da Palavra de Jesus? Quando Jesus concluiu o
Sermão do Monte, o povo se admirou da sua doutrina — ou melhor, do seu "ensino". As
pessoas comuns sentiram que a sua autoridade era divina, o que faltava aos escribas,
pois tinham o hábito de citar antigos mestres como apoio aos seus ensinos. O Evangelho
de Mateus nos diz: “...as multidões ficaram atônitas com o seu ensino. 29 Porque Ele as
ensinava como quem tem autoridade...” (Mt 7:28-29).
Pois bem o Evangelho Segundo São João, traz em seu conteúdo uma narração sobre a
vida e ministério de Jesus, distinta do contido nos Evangelhos Sinópticos (Mt, Mc e Lc).
Já no prólogo da sua obra o autor declara que Jesus é o Verbo encarnado, e que através
d'Ele foram criadas todas as coisas, (Jo 1:1-5) - “NO princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas as
coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4 Nele estava a vida, e
a vida era a luz dos homens. 5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a
compreenderam”.
João diferentemente dos outros evangelhos não somente mostra Jesus como
totalmente humano, mas também totalmente divino. Apesar de Jesus ter tomado por
completo a forma humana e viver como um de nós, nunca deixou de ser o Deus eterno,
o criador e sustentador de todas as coisas, a força que une a criação e a fonte da vida
eterna. Esta é a verdade a respeito de Jesus e o fundamento da verdade. Se nós não
podemos ou não acreditamos nesta verdade básica, não teremos a fé suficiente para lhe
confiar nosso destino eterno.

Vamos ler João 5:24 – “Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e
crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas
passou da morte para a vida”
João 5:39 – “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e
são elas mesmas que testificam de mim”

DESENVOLVIMENTO
Observe que Jesus não somente se declara Filho de Deus, mas que Ele é igual ao Pai.
Ele também chama a atenção para um fato bastante importante e ao mesmo tempo
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intrigante para seus ouvintes. Jesus declara que a palavra proclamada por Ele, tem a
mesma validade das Escrituras.
Sabemos de antemão que na época de Jesus, o Cânon do Antigo Testamento já estava
fechado e consolidado, o que não abria espaço para tal precedente. Para os escribas e
fariseus a declaração dada por Jesus se passava por uma blasfêmia. Tratava-se na
verdade de uma afronta total e direta a Deus. Pois as Escrituras eram o que lhes sobrara
de mais precioso das revelações divinas.
Porque devemos então dar ouvidos as palavras de Jesus? Observe que João escreveu
seu Evangelho: para edificar a nossa fé e a confiança em Jesus Cristo, de forma que
creiamos que Ele em realidade é o Filho de Deus. Quero destacar apenas dois aspectos
do texto que lemos: a) Jesus e a sua Palavra; e, b) Jesus e a vida Eterna:

1. JESUS E A SUA PALAVRA
Jesus utilizou a seguinte expressão: "Em verdade, em verdade vos digo". Ele a usou
como meio de afirmar definitivamente que sua palavra era digna de confiança, e que em
hipótese alguma ela deveria ser contestada. Quando Jesus fala, Ele o faz baseado na
palavra do Pai – João 5:38 – “a sua palavra não permanece em vós; porque não credes
naquele que ele enviou”.
Jesus sem dúvida constitui para todos nós um exemplo perfeito. Em várias ocasiões a
sua palavra foi questionada; em outras solicitaram a sua opinião; em outras lhe pediram
que Ele lhes declarasse um veredicto a respeito de determinado assunto. Um fato que
nos chama a atenção é que toda vez que Jesus falava, existia uma ausência de
expressões tais como: Eu acho, Eu creio ser assim, concordo com a declaração de ..., a
minha opinião é..., etc. Quando fazemos a leitura das Escrituras o que se pode observar
é que Sua resposta era sempre mediante a vontade do Pai (Mt 27:12-14) - diante dos
príncipes foi acusado e nada respondeu; (Lc 23:2) - Quando questionado por Pilatos, Ele
disse: “Tu o dizes”.
Outro aspecto importante que se pode extrair do texto é que não basta somente ouvir
suas palavras, é necessário crer também naquele que o enviou. O Verbo ouvir e crer
estão aqui de forma que não significa ter tido uma atitude em um dado momento, mais
se faz necessário estar ouvindo e crendo.
Talvez nesta altura você possa esta se perguntando: em que ponto as Escrituras é igual
a sua palavra? Tendo em vista que a primeira não só era um produto de anos de
revelação progressiva da vontade de Deus e autêntica, pois também havia sido provada
que era verdadeira. A resposta a tal questionamento está contida em João 5:37-38 - "O
Pai, que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes
ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente



em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou”. A sua palavra era igual as
Escrituras pois da mesma forma que elas tinham origem em Deus, as suas também.

2. JESUS E A VIDA ETERNA
Jesus declarou aos seus ouvintes que se as Escrituras trazem o plano de Deus para a
salvação do pecador e sua reconciliação com Ele, tirando por base as palavras dos
Patriarcas, dos Juízes, dos Sacerdotes, dos Reis e Profetas antes d’Ele, era, contudo
d'Ele (Cristo) que eles falavam e esperavam - “Examinais as Escrituras...são elas
mesmas que testificam de mim".
Tanto examinar as Escrituras como ouvir as palavras de Cristo tem como resultado
final à vida Eterna. É neste aspecto que a palavra de Jesus assume a mesma importância
das Escrituras, pois para os Judeus as Escrituras eram as revelações de Deus, na qual
continha a orientação para alcançar o seu reino e participar da vida eterna.
Jesus não só declarou que era igual a Deus (5.18), mas que dava a vida eterna (5.24),
que era a fonte da vida (5.26) e que julgava o pecado (5.27). Estas declarações
demonstram que Jesus dizia ser divino; era uma afirmação quase incrível, mas a ela se
apoiava ao testemunho de outro profeta dos seus dias - João o Batista.
A "vida eterna" (viver para sempre com Deus) se inicia quando a pessoa crê e aceita a
Jesus Cristo como Salvador. Nesse momento, inicia-se a nova vida dentro de nós (2 Co
5:17). Constitui uma obra total. Precisamos entender que ainda que a pessoa tenha que
enfrentar à morte física, contudo possui uma promessa real que quando Cristo voltar,
nosso corpo ressuscitará para viver para sempre (1 Coríntios 15).
“Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me
enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida”. O
verbo passar aqui encontra-se no perfeito ativo, isso significa dizer que a ação não é
de quem ouve, porém, efetuada pelo próprio Deus, ao homem basta simplesmente
ouvir e crer, sendo que a salvação e libertação é operada independente de si mesmo.
Outro fato interessante é que o homem que não crê nestas palavras está morto em
pecados e delitos, e consequentemente morto para Deus e apto para o juízo. Contudo,
somente o fato de ouvi-las e acreditar nelas lhe coloca em posição distinta dos demais
homens, não sendo mais imputado qualquer condenação, em outras palavras “... mas
passou da morte para a vida”.

CONCLUSÃO
Desta forma chegamos à conclusão de que devemos ter em mente que tudo aquilo
que Jesus ensinou e fez está ligado de forma inseparável com o que Ele é. Os líderes



religiosos diziam conhecer os ensinos das Escrituras, mas não reconheceram o Messias
que as mesmas assinalavam.
Diziam conhecer as Escrituras, mas não aplicavam suas palavras à vida e não
reconheceram o Verbo encarnado. Da mesma forma diziam conhecer as leis, mas não
viram o Salvador. Entrincheirados em seu sistema religioso, negaram-se a permitir que o
Filho de Deus tocasse em suas vidas.
Por fim afirmo que seguir a Cristo, não significa estar ou seguir uma religião. Na
verdade, Ele nos convoca a viver uma nova vida n’Ele. Por isso não se enrede tanto na
"religião" para que não acabe perdendo a oportunidade de conhecer e viver em Cristo.
Hoje mesmo eu convido você a ler a Bíblia e dar ouvidos aos seus ensinamentos, pois
nelas você poderá encontrar a vida eterna e são elas que testificam de Cristo.
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