AS SETE AUTOAFIRMAÇÕES DE JESUS:
“EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA”
“Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14.6

INTRODUÇÃO

Estamos quase no final de nossa série de mensagens. Após meditarmos sobre Jesus ser o Pão da Vida, a Luz do
Mundo, a Porta, o Bom Pastor e a Ressureição e a Vida, aprenderemos com base na declaração de Cristo, em João
14.6, que Ele é: “O Caminho, a Verdade e a Vida”. Em um mundo cada vez mais marcado pelo relativismo, essa
afirmação pode até soar como agressiva, uma vez que tal perspectiva nega a existência de uma verdade absoluta.
Ao contrário, defende que cada indivíduo pode ter a sua própria verdade, considerando que o certo para um não
será necessariamente para outro. A vontade do indivíduo é o que fundamenta as decisões, preferências e desejos
pessoais tornaram-se bússola. É nesse ambiente que a declaração de Jesus nos confronta.

POR QUE O CAMINHO?

Este capítulo mostra que os discípulos estavam com o coração conturbado, estavam tristes, devido a iminente partida de Cristo (João 14.1-6). A notícia avassaladora de que o Mestre estava indo embora veio acompanhada de uma
certeza: haveria um caminho a ser seguido. Eles não ficariam perdidos, desamparados, dispersos. Em nossos dias,
nós nos deparamos o tempo todo com diversas opções e escolhas, o que nos traz angústia diante da dúvida do
caminho certo. Constantemente, somos chamados para tomar decisões sobre o que almoçar no self-service, que
amigos procurar nas redes sociais, que roupa vestir e qual a melhor hora de parar e tomar um cafezinho. Vivemos,
ainda, a ditadura das atualizações, dos novos modelos, em meio à aflitiva tarefa de escolher continuamente. A duras
penas, estamos descobrindo que não há como fazer tudo, ter tudo e estar em todos os lugares. Por isso, é extremamente importante conhecer o CAMINHO. Isso é balizador para nós, como foi para os discípulos. Ter um norte, um
horizonte, permite-nos passar por provações e dificuldades sem sairmos da rota que nos foi proposta (Filipenses
3.12-14).

POR QUE A VERDADE?

Ao dizer que é a verdade, Jesus nos revela ser o marco-referencial a partir do qual a vida dos homens deve se orientar. Essa afirmação é um convite, um desafio para que os homens, crentes nele ou não, deixem de orientar suas
vidas a partir de si mesmos. Somos chamados a parar de defender nossas próprias verdades. Como nos mostra
C. S. Lewis, diante da declaração de Cristo de que Ele é a VERDADE, temos algumas opções: ou o vemos como um
homem, falso e mentiroso; ou o vemos como um lunático; ou o vemos como um enviado do diabo e do inferno; ou
o consideramos um tolo, a ser cuspido e morto; ou tomamos irrefutável sua palavra, prostrando-nos a seus pés e
chamando-lhe de Senhor. Diante de tal afirmação, não há espaço para relativismo, Jesus não deixou brecha para
isso. Ou a verdade está nEle, ou não está: “Eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o
Todo-poderoso” (Apocalipse 1.8). Reconhecer que Jesus é a Verdade é submeter-se a Ele, renunciando nossas
posições e vontades.

POR QUE A VIDA?

Jesus é o autor da vida. Ele é o criador e o mantenedor da vida. Nele nos movemos e existimos. Sem sua providência
pereceríamos, não teríamos como viver. Sem Ele, somos barro apenas (Gênesis 2.7). Sem Jesus, podemos estar em
um exército, ter todos os títulos e posses, mas não passaremos de ossos secos (Ezequiel 37 1-10). Ele morreu a nossa
morte para vivermos a sua vida, por meio de sua ressurreição, venceu a morte e trouxe à luz a imortalidade
(2 Coríntios 5.14-15). A essência da vida é conhecer a Deus e a Jesus, o seu Filho eterno (João 17.3). Não há vida espiritual à parte de Jesus. Sem Ele, nossas celebrações, nossos rituais são desprovidos de significado, nossas células serão
meros encontros de crentes, sem poder e vida. Se Ele for nossa vida, seremos cheios dEle e desejaremos ter mais e
mais.

CREIA E PENSE

Que indícios você tem de que Jesus é o seu Caminho? Em que medida Ele é a Verdade em sua vida? Se Ele é a
Verdade por que questionamos tanto seus preceitos? Por que não cumprimos o IDE? Por que é tão difícil
reconhecer nossos próprios erros? É a Vida de Cristo que exala de você? É isso que as pessoas veem?
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