
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao 

pai a não ser por mim." (João 14.6) 

 
Jesus disse «Eu sou a porta» ninguêm entra no seu redil 
se não passar por Ele. Hoje é o próprio Jesus que nos 
explica, porque Ele é o Filho de Deus, porque só Ele é o 
Caminho, a Verdade e a Vida. O Pai falou-nos em Jesus 
para nos dizer que a Ele se chega seguindo Jesus e 
próprio Jesus disse que o caminho que leva ao Céu é o 
caminho do Amor: «amai-vos como Eu vos amei». Este 
caminho nem sempre é fácil, é o caminho da cruz, mas a 
cruz leva a verdadeira vida, a vida em plenitude, a vida 
eterna. 

No início do mundo Adão e Eva se deixaram enganar, 
afastaram-se de Deus e perderam a verdadeira vida. 
Jesus é o próprio Deus que nos abre o caminho da 
Verdade e da Vida. Satanás é o pai da mentira! Foi Ele 
que os enganou, mas Jesus é a Verdade que não engana. 
O pecado leva à morte, mas a Verdade leva à Vida. Jesus 
disse que me segue conhece a verdade e a verdade o 
libertará. A Bíblia nos alerta: “O salário do pecado é a 
morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna, em 
Cristo Jesus nosso Senhor." (Romanos 6.23) 

Como seres humanos, todos pecamos, como Adão e Eva, 
assim, como diz São Paulo, «perdemos a glória de Deus 
(Romanos 3,23), mas Jesus é a Vida que nos dá a 
verdadeira Vida, nele temos a "esperança da vida eterna, 
a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos 
tempos dos séculos." (Tito 1.2) 

Jesus parece dizer-nos: Eu sou o caminho que leva ao 
Pai, segue os exemplos da minha vida. Neste mundo 



encontras tantas maneiras diferentes de pensar e de 
orientar a vida, mas Eu sou a verdade, se querer seguir 
na direcção certa é a Mim que deves seguir. Quer ser feliz, 
Eu Sou a verdadeira vida, a vida em plenitude, a vida 
eterna. 

O caminho que leva ao Pai, a verdadeira vida é Jesus. 
Somos seus discipulos, a seu rebanho, a sua igreja, é 
Jesus o Pastor que nos conduz, é Jesus o Mestre da 
Verdade e da Vida. Jesus fala na Igreja que Ele fundou e, 
juntos caminhemos com Jesus que nos conduz ao Pai.  

Fora do caminho, caimos nas armadilhas do inimigo que 
nos quer desviar do verdadeiro e único caminho que é 
Cristo. O nosso caminho é Cristo, imitemos a sua 
humildade; a nossa Verdade é Cristo, seguimos os seus 
ensinamentos; Jesus é a Vida porque Ele é o Filho de 
Deus, a fonte da nossa vida, que nos dá a verdadeira vida.  

Jesus disse: «aprendei de Mim que sou manso e humilde 
de coração». Ele ensina-nos a humildade, a bondade e a 
mansidão, atitudes interiores que nos ajudam a ter Sua 
Luz em nossa alma, a Sua força no cumprimento do bem 
e dos nossos deveres.  

Jesus seguiu pelo caminho da humildade, vencendo o 
orgulho do inimigo.  Veio ensinar-te a humildade, esse 
caminho de regresso, porque era o orgulho que nos 
impedia de retornar à vida que ele mesmo nos tinha feito 
perder… Então, Jesus, tornando-se nosso caminho, grita-
nos: "Entrai pela porta estreita!" (Mt 7,13). O homem 
esforça-se por entrar, mas o orgulho impede-os.  

Ninguém vem ao pai senão por mim. Cristo é o único 
caminho de volta a Deus. Para habitar com Ele é preciso 
confessá-lo como Salvador. Veja: “Se, com a tua boca, 
confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres 



que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que 
com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz 
confissão para a salvação. (Romanos 10.9,10) Você já fez 
essa confissão? 

 


