
O ÚLTIMO DISCURSO DO REI 

Cuidando dos seus e preparando a partida 

João 13-17 
 

Introdução  

A fim de que os discípulos tivessem melhor condição de enfrentar a sua morte, Jesus Cristo se dedicou 
para prepará-los para tal acontecimento. Vejamos como Jesus fez essa preparação: 

 

I. DESTACANDO VERDADES IMPORTANTES (JOÃO 13) 

Jesus Cristo estava para ser preso. Os discípulos ficariam privados da sua presença física. Ele então 
proferiu este discurso como demonstração do seu amor e cuidado para com eles.  

 
1. Humildade (João 13.1-20) - Exemplo a ser seguido 
Durante a Ceia, inesperadamente, Jesus toma uma atitude que causa constrangimento nos discípulos. Ele 

começou a lavar os pés deles. Mas essa era uma tarefa para escravos! Por isso, Pedro questiona a atitude de 
Jesus (versos 8 e 9). 

Qual o objetivo de Jesus com isso? (verso 12). 
a) Mostrar que, se ele se humilhou e serviu por amor, muito mais nós devemos fazer. 
b) Mostra que são bem-aventurados (felizes) os que servem ao seu semelhante. Esta expressão bem-

aventurados está ligada à felicidade plena, que só pode ter aquele que um dia já teve um encontro pessoal, 
transformador e verdadeiro com Jesus. 
 

2. Consciência da traição (João 13.21-30) – Submetendo-se à vontade do Pai 
Após ensinar humildade aos discípulos, Jesus ficou profundamente angustiado (verso 21). Começou a 

sentir todo o peso e a agonia dos sofrimentos que enfrentaria. 
Jesus estava disposto a tudo enfrentar para cumprir a vontade do Pai (Lc 22.41-44). Jesus sabia que seu 

ministério incluiria sua própria morte. No entanto, vai adiante sem hesitar. 
 
3. Novo mandamento – o amor (João 13.31-35) – Credencial do discípulo 
Jesus deixa para seus discípulos um único mandamento: o amor.  
Que tipo de amor marca um verdadeiro discípulo? Jesus diz: “Amai-vos uns aos outros assim como eu vos 

amei”. Isso estabelece um padrão extremamente elevado. O amor de Jesus é altruísta, sacrificial, 
indiscriminado, compreensivo e perdoador. A menos que o seu amor seja assim, você não tem cumprido o 
novo mandamento.  

Se a igreja subsistisse nessa forma de amor, nós impressionaríamos o mundo completamente. 
Infelizmente, não é assim que a igreja age. Existem facções, divisões e panelinhas. As pessoas difamam, 
revidam, falam demais e criticam. As pessoas do mundo olham e não veem muito amor. Assim eles não podem 
saber quais dos que se chamam cristãos na realidade o são. 

O amor demonstrado por um irmão é, por assim dizer, o amor do próprio Cristo (1 Jo 3.23,24; 
4.7,8,11,12,16,17,20,21). O amor é por isso, a credencial do discípulo (Jo 13.35). 

 
4. O confiante Pedro é avisado (Jo 13.36-38; Mt 26.31-35; Mc 14.27-31; Lc 22.31-34) – Cuidado com 

a autossuficiência! 
Jesus avisou aos seus discípulos que eles seriam dispersos, citando uma profecia das Escrituras (Zc 13.7; 

Mt 26.31; Mc 14.27). 
A resposta de Pedro a esta afirmação de Jesus, foi: “Ainda que sejas um tropeço para todos, nunca o será 

para mim” (Mt 26.33; Mc 14.29). Pedro tinha a disposição sincera de morrer por Jesus, se necessário (Lc 22.33; 
Jo 17.37). Mas uma disposição calcada no poder humano, extremamente arrogante por contrariar ao próprio 
Cristo e às Escrituras. Ele contrariou a Palavra encarnada e a Palavra revelada, escrita.  

A autossuficiência de Pedro deu lugar ao diabo em sua vida, como Lucas deixa claro (Lc 22.31-32). 
Aconteceu exatamente como Cristo havia dito, cumprindo-se as Escrituras. Pedro errou por confiar nas suas 
próprias forças e o resultado foi negar a Jesus. 

 

II. JESUS CONFORTA OS DISCÍPULOS (JOÃO 14,15 E 16) 

Jesus continua a preparar os seus discípulos para sua partida. 
 
 
 



1. Lugar garantido e presença constante (João 14) – O caminho para a morada de Deus 
Jesus conforta os discípulos dizendo que ia preparar acomodações para eles e então retornaria (João 

14.3,18,28). Ele pôde com tranquilidade fazer essa animadora promessa porque sua humilhação e sua 
exaltação é que garantem esse conforto aos seus seguidores. Preparar lugar para os seus foi a missão de 
Jesus. Sem a morte de Cristo não haveria para nós lugar com Deus e sem o envio do Espírito Santo não 
estaríamos prontos para tomar posse do que ele nos preparou. Jesus não estava falando só de sua segunda 
vinda. O primeiro cumprimento de sua promessa de estar para sempre com os seus discípulos se deu no 
Pentecostes, pelo derramamento do seu Espírito (At 2.1-4). Para conforto dos seus discípulos, esse consolador 
é prometido no momento em que se sentem angustiados pela notícia da separação (João 14.16-26). 

 
2. A união vital com Jesus Cristo (João 15) 

Jesus continuava a consolar os seus discípulos. E como ele faz isso agora? Em João 15.11 lemos: “Tenho-
vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo”. E que coisas foram 
esses que Jesus disse? Ele ensinou que permanecendo nele e dando muito fruto o discípulo obterá a bênção 
da oração respondida e permanecerá para sempre no amor de Jesus. Ele lhes disse isso para alegrá-los com 
sua própria alegria plena, não parcial (Jo 16.24; 17.13; 1 Jo 1.4; sobre a plenitude de alegria ver também Lc 
2.10; Rm 14.17; Fp 2.17,18; 4.4; 1 Pe 1.6,8). Eles careciam disso por estarem cheios de tristeza (Jo 14.1,24; 
16.6). 

Como é consolador ouvi-lo chamar seus discípulos de amigos, não servos (Jo 15.15)! Mas isso implica 
fazermos como ele, amando, mas também sendo odiados pelo mundo, exatamente como ele o foi (Jo 15.18-
27; Sl 35.19; 69.4). 

 
3. A missão do Consolador (João 16.1-24) – Sofrimento assistido  
Jesus passa agora a antecipar a perseguição que seus discípulos enfrentariam. O objetivo era prepará-los 

para estarem firmes, a fim de não tropeçarem na carreira cristã (Jo 16.1-6).  
Além de preparar os discípulos para a perseguição Jesus lhes fala sobre o papel do Consolador. O 

Consolador convencerá o mundo. Ele desperta a consciência do pecado e seus terríveis efeitos.  
Quanto à igreja, Jesus afirma que o Espírito nos guiará a toda verdade (a doutrina exposta no Novo 

Testamento) e ensinará coisas novas (Jo 14.26; 16.13,14); ele fará com que se lembrem (história) do que 
Jesus disse (Jo 14.26), e antecipará (Jo 16.13) acontecimentos (profecia). Jesus afirma também que, assim 
como ele havia glorificado o Pai em seu ministério terreno (Jo 7.8; 17.4), o Espírito haveria de glorificá-lo com 
sua vinda. 

 

III. DESPEDIDA E INTERCESSÃO (JOÃO 16.25 a 17.1-26) 

 
1. Palavras de despedida. O momento chegou (Jo 16.25-33) 
Jesus tinha consciência de que sua hora havia chegado. Tudo havia sido cumprido. Por isso ele dirige as 
últimas palavras aos seus discípulos, destacando algumas verdades: 
a) Os discípulos finalmente entenderam que Jesus estava para ir para junto do pai (Jo 16.28,29). 
b) O início da era apostólica, quando Jesus falaria abertamente por meio do seu Espírito da parte do Pai, 

não por meio de figuras (Jo 16.25). 
c) Jesus encerra suas palavras aos discípulos com uma exortação ou advertência declarando que eles 

seriam dispersos (Jo 16.32). 
 

2. A oração sacerdotal de Jesus (João 17) – Intercedendo diante do Pai 
Nesta oração Jesus destaca a glorificação do Pai e do Filho (Jo 17.1,5,10), e o compartilhamento desta 

glória com a sua igreja (Jo 17.22), pela união com Cristo, consumada pela presença do Espírito de Deus em 
nós. Está união é visível pela unidade que existe na igreja (Jo 17.23), fruto da fé e do amor (Jo 17.25,26). 

Em favor dos seus discípulos Jesus pede que sejam: 
a) Guardados no nome do Rei (Jo 17.11-13); 
b) Santificados na verdade (Jo 17.11,14-19); 
c) Que sejam um assim como o Pai e o Filho (Jo 17.20-23); 
d) Conduzidos até o céu (Jo 17.24-26). 
 
(Estudo ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 25/03/2018, na Primeira Igreja Presbiteriana de 

Indaiatuba) 
 
 

 


