
1Igreja Batista Central de Belo Horizonte

QUEBRA-GELO

INTRODUÇÃO

Desenvolvimento do ensino

O ano de 2017 foi marcante em vários aspectos. Será que poderíamos relembrar alguns fatos mais marcantes neste 
ano que passou? E será que conseguimos nos lembrar de importantes declarações ou afirmações de importantes 

personalidades? O que foi dito em 2017 que ainda nos lembramos?

Vivemos numa época em que tudo é relativo e as pessoas tem cada vez mais dificuldades para aceitar ou lidar com 
verdades absolutas. Por isso, muitos hoje rejeitam a fé cristã, porque ela se baseia em verdades absolutas. A verdade 
sobre Deus, sobre a criação do universo, sobre o homem e sua condição diante de Deus, sobre Jesus, sobre a morte 
e o juízo final, etc, são verdades absolutas reveladas e estabelecidas na Bíblia, a Palavra de Deus. Mas muitos não 
desejam considerar estas verdades.

A Bíblia diz em 2Timóteo 4.3,4: “Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; ao contrário, sentindo 

coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar 

ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.”. 

Há pessoas que não suportam a verdade, a rejeitam, preferindo seguir o que está de acordo com seus desejos. Por 
isso, procuram por mestres que ensinem o que eles querem ouvir. Por isso, cada dia o mundo é mais relativista. Em 

Romanos 1.18 também está escrito: “Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça 

dos homens que suprimem a verdade pela injustiça”. Segundo esse texto, há homens ímpios e perversos que 
impedem o progredir da verdade, preferindo a injustiça. Essa é uma descrição do homem caído e perdido, que está 
destituído da glória de Deus (cf. Romanos 3.23) e rebelde em relação à sua vontade. 

Pergunta: Você consegue listar algumas verdades e valores que antes eram tidos como absolutos e hoje estão sendo 
relativizados?

Exemplo 1: O uso da mentira como sendo algo normal ou aceitável. Como era antigamente a questão de se falar a 
verdade?

Exemplo 2: a ideologia de gênero. Por milhares de anos, homem sempre foi homem, e mulher sempre foi mulher. Por 
que esta ideologia encontra hoje tanto amparo? O que ela tenta justificar?

Leitura bíblica: João 14.6

Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.

Jesus sempre fez declarações muito importantes e que se tornaram inesquecíveis, como esta que acabamos de ler. 

Pergunta: o que você pensa desta declaração de Jesus? O que chama mais a sua atenção? 

Jesus é o único caminho

Contrariando as tendências atuais, Jesus faz uma afirmação de caráter absoluto. Jesus não utiliza artigos indefinidos, 
dizendo “eu sou um caminho, uma verdade...”. De maneira definida e precisa ele diz “eu sou o caminho, a verdade e a 
vida”. Não há outras possibilidades. Não há relativismo. Ele é o único meio, a única maneira de se chegar a Deus. Ele 
é a única verdade no que se refere à religiosidade e espiritualidade. Ele é a única fonte de vida.

Atividade: Comentem por alguns instantes esta afirmação acima: “Ele é o único meio, a única maneira de se chegar a 

Deus. Ele é a única verdade no que se refere à religiosidade e espiritualidade. Ele é a única fonte de vida”. 

Em uma realidade tão plural no que se refere às religiões, essa declaração pode aparentar presunção e intolerância. 
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Conclusão e Desafios

AVISOS

Mas Jesus, de alguma maneira, não está falando de religiões e igrejas. Ele está falando de uma pessoa. Ele está 
falando dele mesmo, sobre um envolvimento com ele. 

Ele é o filho de Deus, enviado pelo Pai para reconciliar o mundo com ele. Em 1Timóteo 2.5 está escrito: “Porquanto 

há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem”. Sendo assim, aquele que está em 
Cristo, aquele que nele crê, está reconciliado com Deus, em paz com Ele (cf. Rm 5.1), e pode desfrutar a vida eterna. 

João 3.36 diz: “Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não 

verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus”.

Jesus é a referencia que orienta a nossa vida

Além desse, há outro ensino importante neste texto. Jesus declara ser a verdade. Em outras palavras, ele diz 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 tendo a si mesmos como referência; parem de 

declarar e defender as suas verdades. É uma chamada à submissão a ele. 

Este é o desafio de Jesus a todos nós: que deixemos de lado as nossas opiniões e preferências e abracemos a sua 

vontade. Que dirijamos nossas vidas de acordo com a sua verdade. Essa é a única maneira de termos uma vida que 

realmente valha a pena (cf. Jo 10.10).

 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida” traz desafios para todos nós, tanto para crentes quanto para não-crentes. 

Para os não-crentes, o desafio de reconhecer que Jesus é o único meio de salvação e reconciliação com Deus. Em 

Atos 4.12 está escrito: “E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, 

dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos”. 

Para os crentes, o desafio de reconhecer que Jesus é o marco-referencial a partir do qual devemos dirigir nossas 

vidas. Ele é o nosso padrão e modelo. Sua palavra (a Bíblia) é nosso manual. Devemos nos submeter a ela, nos 

conformando, assim, à vontade dele. Todas as nossas decisões e escolhas devem estar baseadas nela. Todos os 

nossos pensamentos e opiniões devem estar de acordo com os dele. Devemos segui-lo e obedecê-lo como Senhor e 

alvo de nossa vida.

A grande questão envolvida é a submissão da nossa vontade a Cristo, deixando de lado o que é propriamente nosso. 

Que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida em todos os aspectos.

Convide sua célula para participar da nova série de pregações aos Domingos na Central, cujo tema é JESUS: Conheça 

– Ame – Viva. Vamos aprofundar nosso relacionamento com Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador.

Participe do circuito de  leitura bíblica de férias, uma jornada pelos grande milagres relatados na Bíblia. Nesta semana 

leremos:

• 08/01 2 Reis 20.1-11

• 09/01 Ester 1 a 4

• 10/01 Ester 5 a 9

• 11/01 Daniel 1 a 3

• 12/01 Daniel 6

• 13/01 Mateus 8. 1 a 3, Marcos 1. 40-45

• 14/01 Mateus 8. 5-13, Lucas 7.1-10


