
VIVENDO A VERDADE
Praticando a verdade por meio do Espírito, o Santificador 



O CONTEXTO DE JOÃO 16



NO DOMINGO PASSADO
BUSCANDO A VERDADE

A importância de buscarmos e vivermos a VERDADE


Uma pequena e modesta síntese das dispensações bíblicas


Existem verdades absolutas? 



5 “Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum 
de vocês me pergunta: ‘Para onde vais?’

6 Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu- 
se de tristeza.

7 Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que 
eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; 
mas se eu for, eu o enviarei.

João 16



8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da 
justiça e do juízo.

9 Do pecado, porque os homens não crêem em mim;

10 da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me 
verão mais;

11 e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está 
condenado.

João 16



12 “Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem 
suportar agora.

13 Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a 
verdade. Não falará de si mesmo; falará apenas o que ouvir, e 
lhes anunciará o que está por vir.

14 Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o 
tornará conhecido a vocês.

15 Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o 
Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês.

João 16



O desconhecimento afasta-nos da verdade 
(versos 5-7)

Para conhecer a verdade preciso ter interesse

Para conhecer a verdade tenho que abandonar o medo do 
desconhecido

O Espírito Santo (o 'Parácletos' - advogado) é quem pode 
tratar de meus interesses e também dos temores quanto ao 
que me é desconhecido



A desconfiança afasta-nos da verdade   
(versos 8-11)

Para conhecer a verdade preciso confiar (acreditar, ser 
piedoso)

Para conhecer a verdade preciso me permitir ir além de 
meus sentidos naturais e da minha consciência terrena

O Espírito Santo é a única 'pessoa' que pode me convencer 
a viver a verdade



O despreparo afasta-nos da verdade     
(versos 12-15)

Para conhecer a verdade não basta ouvir a verdade, preciso 
estar preparado para ela

O Espírito Santo é Deus presente em mim. Ele é a pessoa da 
Trindade que aplica a verdade para que ela possa ser vivida, 
pois ele faz com que o Deus Trino seja verdadeiramente 
relacional. 
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