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Outras passagens 7 

1. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes 

de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, 

expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos 

trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: Tirai isto daqui e não façais da 

casa de meu Pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: 

O zelo da tua casa me consome. João 2, 13. 
 

2. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado; por que não crê no nome do 

Filho único de Deus. João 3, 18. 
 

3. Enviei-vos a ceifar(colher) onde não tendes trabalhado; outros trabalharam, e vós entrastes nos seus 

trabalhos. João 4, 38. 
 

4. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai; há quem vos acusa: Moisés, no qual colocais a 

vossa esperança. Pois se crêsseis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu 

respeito. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? 

João5,45. 
 

5. Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. João 6, 29. 
 

6. Ele prosseguiu: Por isso vos disse: Ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lho for 

concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então 

Jesus perguntou aos Doze: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a 

quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de 

Deus! Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os doze? Contudo, um de vós é um demônio!... Ele 

se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar não obstante ser um 

dos Doze. João 6, 65. 
 

7. Replicou Jesus: Fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais! Moisés vos deu a circuncisão(retirada 

do prepúcio do pênis) (se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas(pessoas mais velha que se 

respeita), e até no sábado circuncidais um homem! Se um homem recebe a circuncisão em dia de 

sábado, e isso sem violar a Lei de Moisés, por que vos indignais(enfureceis) comigo, que tenho 

curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? João 7, 21. 
 

8. Eu falo o que vi junto de meu Pai; e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram 

eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas, 

agora, procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus! Isso Abraão 

não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: Nós não somos filhos da fornicação; 

temos um só pai: Deus. Jesus replicou: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de 

Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou.João8,38. 
 

9. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo; mas ele não tem nada em mim. O 

mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos 

daqui. João 14, 30. 
 

10. Ainda um pouco de tempo, e já me não vereis; e depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver, 

porque vou para junto do Pai. João 16, 16. 
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11. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua 

voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas 

ovelhas para fora, vai adiante delas; e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não 

seguem o estranho; antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa 

parábola(comparação), mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: Em 

verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta das ovelhas. João 10, 2. 
 

12. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpria o 

oráculo do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do 

Senhor? Aliás, não podiam crer, porque outra vez disse Isaías: Ele cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes 

o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e eu os sare. 

João 12, 37. 
 

13. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: Aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que 

me enviou; e aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo; assim, todo 

aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, 

eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. João 12 ,44. 
 

14. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com 

a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro. Mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-

me os pés!... Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em 

breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés!... Respondeu-lhe Jesus: Se eu não tos lavar, não 

terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e 

a cabeça. João 13, 5. 
 

15. ...sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e 

Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também 

vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim 

façais também vós. João 13, 12. 
 

16. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque 

vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que 

eu vá! Porque, se eu não for, o Paráclito não virá a vós; mas se eu for, vo-lo enviarei. João 16, 5. 
 

17. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja 

perfeita. Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos 

falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. 

Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós. Pois o mesmo Pai vos 

ama, porque vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o 

mundo e volto para junto do Pai. João 16, 24. 
 

18. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos 

soldados abriu-lhe o lado com uma lança e, imediatamente, saiu sangue e água. O que foi testemunha 

desse fato o atesta (e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade), a fim de que vós 

creiais. Assim se cumpriu a Escritura: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a 

Escritura: Olharão para aquele que transpassaram. João 19, 33. 
 

19. Mas o restante dos homens, que não foram mortos por esses três flagelos, não se arrependeu das obras 

de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e 

de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus 

malefícios, suas imundícies e furtos. Apocalipse 9, 20.    Visite o site: www.jesussacrificio.com.br 


