
SOMENTE CRISTO 

João 14.6; Atos 4.12; 1 Timóteo 2.5-6 

Introdução 

A fé cristã afirma clara e categoricamente que a salvação não é algo que o homem aplica 
a si mesmo, como um estado que evolui de si mesmo. A nossa salvação vem de fora, é 
solus Christus, ou seja, a salvação é uma dádiva graciosa de Deus e vem somente a nós 
por meio de Jesus Cristo, pois Cristo é o único Salvador (Atos 4.12).  

A igreja medieval havia se desviado da rota da verdade e colocado no lugar único de 
Cristo muitos outros mediadores. Era comum na igreja fazer-se oração aos santos. Os fiéis 
dirigiam suas preces a Maria como mediadora e corredentora. O papa era tratado como o 
sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador entre Deus e os homens. A Reforma 
restabeleceu a verdade que Jesus Cristo é o único Salvador. Não há salvação em nenhum 
outro nome (Atos 4.12). 

Hoje, o pós-modernismo vê a verdade como totalmente pluralista e relativista. Não há 
uma verdade absoluta ou universal em nenhuma área do conhecimento, nem mesmo na 
religião. 

Jesus aplicou a si mesmo o título divino “EU SOU” (Êxodo 3.13-14). Os judeus 
perguntaram-lhe se ele havia visto Abraão, ao que respondeu: “Em verdade, em verdade, 
eu vos digo: antes que Abraão existisse, EU SOU” (João 8.58). O “EU SOU” de Jesus revela 
a sua divindade e eternidade, a sua singularidade e dignidade, a sua perfeita união com o 
Pai e prova a sua missão (Hebreus 1.1-3). 

Vamos analisar os sete “EU SOU” pronunciados por Jesus e registrados pelo evangelista 
João. 

 

1. Eu sou o pão da vida 

“Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o que crê em mim 
jamais terá sede” (Jo 6.35). 

Para que a multidão pudesse crer em Jesus, pediu-lhe um sinal, igual ao que aconteceu 
no deserto quando Deus enviou o maná aos seus antepassados (Jo 6.30-31). O que a 
multidão não sabia é que Jesus era o verdadeiro sinal, o verdadeiro pão da vida. Jesus é o 
maná descido do céu, a fim de que quem comer dele não pereça eternamente (Jo 6.43-48). 
Assim como o pão alimenta o corpo, Jesus alimenta a alma. Ele satisfaz a fome a sede 
espiritual dos famintos e sedentos espirituais. É Jesus quem dá e garante a vida eterna. A 
alma faminta não vem a Cristo em vão.  

Saiba mais. Leia João 6.30-58. 
 

2. Eu sou a luz do mundo 

“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá 
a luz da vida” (Jo 8.12). 

Aqui Jesus apresenta o que ele é em si próprio e o que ele é na presença dos homens. 
Jesus é “a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem” (Jo 1.9). O 
evangelista João, testemunhando de Jesus, diz: “A vida estava nele e a vida era a luz dos 
homens” (Jo 1.4). A vida eterna é a verdadeira vida, e sua característica é ser luz. Ela 
caracteriza a presença e a natureza de Deus, e por isso, Jesus declarou: “Eu sou a luz do 
mundo”. Ele guia e ilumina os que o seguem. No sermão do monte, depois que Jesus 
pronunciou as bem-aventuranças, ele disse que o crente é a luz do mundo e deve brilhar, 
perante o mundo, testemunhando dele (Mt 5.14-16). Você tem feito isso? Você é uma luz a 
brilhar neste mundo em trevas? 

Saiba mais. Leia Isaías 9.2; João 12.35; 2 Coríntios 4.6; Efésios 5.14; Apocalipse 21.23. 



 

3. Eu sou a porta 

“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, e sairá, e achará 
pastagem” (Jo 10.9). 

Jesus se compara à porta das ovelhas por onde elas entram no aprisco e se sentem 
segura, salvas dos perigos externos (Jo 10.9). Ele se fez a porta da salvação para os homens 
pecadores. Quem entra por essa porta encontra e desfruta da vida espiritual e eterna, na 
pessoa de Jesus. Como porta, ele dá segurança ao crente. As ovelhas de Cristo têm a sua 
proteção. Jesus é a única porta para a salvação, o único meio de acesso a Deus (Jo 14.6). 

Saiba mais. Leia Mateus 7.13-14; Lucas 13.22-24. 

 

4. Eu sou o bom pastor 

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas” (Jo 10.11). 
Você é a ovelha; Jesus é o bom pastor. Em relação especial com as ovelhas, Jesus é 

bom pastor. Ele não pensava em si, pensava em seu rebanho e por suas ovelhas submeteu-
se à cruz no Calvário, para salvá-las. Este é o amor infinito de Deus. Jesus, como bom 
pastor, salvou você e salvou as ovelhas espalhadas pelo mundo todo e, por isso, ele é o 
Supremo pastor da igreja (Hb 13.20; 1 Pe 5.4).  

Saiba mais. Leia Salmo 23. 
 

5. Eu sou a ressurreição e a vida 

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá!” (Jo 
11.25). 

Esta afirmação de Jesus foi dirigida a Marta, após a morte do seu irmão. Lázaro estava 
morto, mas Jesus estava lá e ele é a ressurreição e a vida. Assim como Deus ressuscitou 
Cristo dentre os mortos, Jesus ressuscitou Lázaro que estava morto há alguns dias. Jesus 
possui em si o poder divino de dar a vida. O crente, ainda que esteja morto, como estava 
Lázaro, ressuscitará; e os vivos que creem em Jesus não morrerão eternamente, porque 
Cristo venceu a morte e tem o poder de dar a vida (Jo 11.24). Paulo escreveu aos efésios: 
“Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados” (Ef 2.1); “e estando 
nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, - pela graça sois salvos” 
(Ef 2.5). A morte espiritual é o estado do homem natural, que ainda não passou pelo novo 
nascimento, mas Jesus Cristo proporciona a vida também aos mortos espirituais (Jo 3.16). 

Saiba mais. Leia Salmo 71.20; João 5.25; 6.40; 2 Coríntios 4.14; 1 Tessalonicenses 4.16. 
 

6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida 

“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo 
14.6). 

Este é o “Eu sou” de Jesus mais conhecido e repetido. Mas o que ele significa? 
a) Jesus é o único caminho para Deus. Não há outro para se chegar a ele a não ser 

através de Jesus. Ele é o caminho, não um caminho, e não há outro. Ninguém leva você até 
Deus, a não ser Jesus.  

b) Jesus é a verdade de Deus, porque ele é a revelação do Pai. A palavra “verdade” 
aqui também significa “o que preenche, que completa”. Tudo quanto você precisa saber e 
crer está na pessoa de Jesus.  

c) Jesus é a única fonte de vida. Ele é a vida para os que estão mortos espiritualmente, 
em seus pecados (Ef 2.1). Jesus é vida para os que morreram nele, porque ressuscitarão 
na sua vinda (1 Ts 4.16).  



Você tem Jesus como o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida? Cristo 
é a razão pela qual você vive e para a qual você deve viver. 

 

7. Eu sou a videira verdadeira  

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor” (Jo 15.1). 
Jesus é a videira verdadeira; você é um ramo dessa videira (Jo 15.5). Ele é o Deus da 

vida que cuida, que sustenta todo aquele que pela fé se une a ele. No Antigo Testamento, 
Israel é a videira de Deus (Sl 80.8; Is 5.1-7; Jr 2.21). No Novo Testamento, Jesus, o Filho de 
Deus, é a videira verdadeira (Jo 15.1). A figura da videira indica vida, comunhão, 
crescimento, frutificação, abundância. Tudo isso é a videira para o ramo; tudo isso é Jesus 
para você. Longe de Jesus, você está destinado a secar e ser lançado no fogo (Jo 15.6). Se 
você quer ter uma vida abundante, permaneça ligado a Cristo, a videira verdadeira (Jo 15.7-
8). 

Saiba mais. Leia Salmo 80.1-1; Isaías 5.1-7. 
 
Nos sete “Eu Sou”, Jesus se identifica como 
1. Pão da Vida, em João 6.35. 
2. Luz do mundo, em João 8.12. 
3. Porta da Salvação, em João 10.9. 
4. Bom Pastor, em João 10.11. 
5. Ressurreição e a Vida, em João 11.25. 
6. O Caminho, e a Verdade, e a Vida, em João 14.6. 
7. Videira Verdadeira, em João 15.1. 

 

Conclusão 

Jesus Cristo é o único Mediador entre Deus e os homens. Ele é o pão da vida, a luz do 
mundo, a porta da salvação, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição 
e a vida. Ele é o caminho, e a verdade, e a vida e ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Ele 
é a videira verdadeira e nós seus ramos.  

Jesus não é um dentre os muitos mediadores; ele é o único Mediador. É impossível que 
alguém seja salvo exceto por ele. É impossível que alguém seja perdoado de seus pecados, 
exceto por Jesus. É impossível que alguém chegue aos céus por outro caminho além de 
Jesus. 

Só Jesus salva, pois só ele morreu pelos nossos pecados. Só ele verteu seu sangue para 
nos purificar de todo pecado. Só Jesus é o nosso Justo Advogado junto ao Pai. Só Jesus 
pode nos dar a vida eterna. Quem nele crê tem a vida eterna. Todos quantos o recebem e 
creem no seu nome recebem o direito de serem filhos de Deus. 
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