
JESUS, O FILHO AGRADANDO O PAI 

João 8.29 

“Eu faço sempre o que lhe agrada” 

Introdução 

É interessante, principalmente no estudo do evangelho segundo João, a relação que há entre 
Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. O texto de João 8.29 é um dos mais ricos quanto ao relacionamento 
de Jesus e Deus. Estudemos um pouco esta linha de pensamento.  

 

1. A submissão de Jesus ao Pai 

a) Alguns textos bíblicos a este respeito: 
Salmo 40.7,8: “Agrada-me fazer a tua vontade”. 
Mateus 26.39,42: “Faça-se a tua vontade”. 
Filipenses 2.5-8: “Sendo obediente até a morte, e morte de cruz”. 
Hebreus 5.8: “Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu”. 
 
b) Talvez uma das marcas do caráter de Jesus Cristo que mais nos encanta, nos fascina e nos 

comove seja a sua total obediência ao Pai. Daí ele poder fazer esta afirmativa: “Eu faço sempre o 
que lhe agrada”. Nada agrada tanto ao coração de um pai quanto a obediência de um filho. Até que 
ponto temos, como filhos, sido obedientes a Deus? 3 João 1.4 

 

2. A dedicação de Jesus à obra do Pai 

a) Alguns textos bíblicos a este respeito: 
Lucas 2.49: “Convinha-me cuidar dos negócios de meu Pai”. 
João 5.30: “Não procuro a minha própria vontade, e, sim, a daquele que me enviou”. 
João 4.34: “A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a 

sua obra”. 
João 5.17: “Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também”. 
João 17.4: “Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer”. 
João 19.30: “Está consumado”. 

 
b) Que inspiração para o nosso coração, observamos em Jesus a sua profunda dedicação à 

obra do Pai. Fazer a obra do Pai era fundamental em sua vida. Nada lhe era tão importante como a 
obra do Pai. Por isso, ele podia afirmar: “Eu faço sempre o que lhe agrada”. 

 

3. A honra que Jesus dava ao Pai 

a) Alguns textos bíblicos: 
João 8.49: “Honro a meu pai”. 
João 8.50: “Eu não procuro a minha própria glória”. 
João 7.18: “Que procura a glória de quem o enviou”. 
 
b) Jesus tinha como alvo e como disposição firme em seu coração promover a glória do Pai. Ele 

sempre honrou ao Pai. Por isso ele pôde dizer: “Eu faço sempre o que lhe agrada”. Como filhos, será 
que temos buscado honras para nós ou queremos sempre honrar ao Pai? 

 

Conclusão  

Temos sido submissos, obedientes a Deus como Jesus Cristo? Devemos seguir seus passos 
como nosso modelo (1 Pe 2.21). 

À semelhança de Jesus, devemos nós também procurar agir como ele. Desta forma poderemos 
dizer: “Eu faço sempre o que lhe agrada”. 

Leia João 8.55 e 14.31.  
 

Estudo bíblico ministrado pelo Presb. Sálvio Ribeiro de Souza, dia 14/04/2019, na Primeira 
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