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Introdu,ção
A declaração de Jesus surge na fase final de seu ministério antes dos eventos que cul-
minaram com a crucificação. O objetivo do Senhor era tranquilizar seus discípulos com 
relação ao futuro. Ele iria partir para a Casa do Pai, mas levaria seus amados para junto 
dele, por isso, poderiam viver sem perturbações em seus corações, pois o caminho para 
a Casa do Pai já havia sido revelado e os aposentos estavam preparados para recebê-los.

Tomé expõe uma dúvida. Revelou não saber para onde Jesus iria, nem qual o caminho. 
Essa declaração daria ocasião para Jesus esclarecer mais uma vez seu ministério e 
natureza como Caminho, Verdade e Vida.   

λέγει αὐτῷ [ὁ] ᾽Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἒρχεται 
πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

1. λέγει αὐτῷ [ὁ] ᾽Ιησοῦς·

Disse-lhe Jesus: 

Autós é pronome pessoal do caso dativo masculino singular. Ou seja, Jesus responde 
diretamente a Tomé. Aponta que a fala de Jesus tinha como objetivo responder à ques-
tão posta diretamente por Tomé no versículo anterior. Ou seja, a ênfase é o tema do 
caminho. Qual o caminho levaria os discípulos para o mesmo destino onde Jesus iria. 

2.  ἐγώ εἰμι

Eu Sou

Esta expressão é de grande relevância para os judeus. No contexto do Êxodo surge a 
relevante declaração de Javé se identificando como Eu Sou o que Sou (Êxodo 3.14) onde 
encontra-se o Tetragrama sagrado hebraico (הוהי). 
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É recorrente no livro de João o Eu Sou. “Eu sou a água da vida” (João 4.14). “Eu sou o 
pão da vida” (João 6.35). “Eu sou a luz do mundo” (João 8.12). “Eu sou a porta (João 
10.7). “Eu sou o Bom Pastor” (João 10.11). Eu sou a ressurreição e a vida (João 11.25).  
“Eu sou a videira verdadeira” (João 15.1). 

Por meio da expressão Eu sou, Jesus busca afirmar sua divindade. 

3. ἡ ὁδὸς

O caminho

A dúvida de Tomé era qual caminho levaria ao mesmo destino de Jesus. É o tema moti-
vador da resposta contida em todo o verso 6. O caminho é o tema condutor da resposta.

O caminho leva a um destino, tem uma direção. No primeiro século da Era Cristã, os 
fiéis seguidores de Jesus eram identificados como os Seguidores do Caminho, conforme 
se vê em Atos 9. 2; 19.9. 

Hebreus 9.8 e 9 diz: “o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido ma-
nifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto ainda permanecia o primeiro 
tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sa-
crifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa”. 

Em Hebreus, Jesus é o Caminho de livre acesso ao Pai, sem a intermediação do sumo-
-sacerdote. 

4. καὶ ἡ ἀλήθεια

e a verdade

A verdade não é uma ponderação filosófica. A verdade é uma pessoa. 

Jesus é a Verdade que liberta (João 8.32). Ele é o Libertador. O verbo, ou seja, a palavra 
encarnada, a verdade de carne e osso. Ele é essencialmente verdadeiro. Nele não há 
engano, erro, pois é Deus.  

5. καὶ ἡ ζωή·

e a vida 

Jesus é a vida. Não há vida sem a pessoa do Filho. O estar vivo depende dEle, pois Ele 
é a fonte de vida. Sua ação no ato de criar e sustentar a vida é clara no ensino neotes-
tamentário (João 1.3; Colossenses 1.17). 

Não somente a vida biológica, mas a viva vida espiritual, que não termina com a morte 
física só é possível em Cristo, pois Ele é a verdadeira vida, a vida eterna (I João 5. 20). 
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6.  οὐδεὶς ἒρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.

Ninguém vem ao Pai senão através de mim

Jesus é o único Caminho Verdadeiro e Vivo que leva ao Pai. A exclusividade de Jesus 
como nome dado para ligar o ser humano a Deus Pai tem lastro no ensino do Novo 
Testamento (Atos 4.12; I Timóteo 2. 5-6). 

Conclusão 
Jesus Cristo é a resposta a tudo que necessitamos. Ele é caminho que nos religa ao Pai, 
já que a queda ocorrida no Éden trouxe como consequência uma desastrosa e dolorosa 
separação entre o homem e Deus. Enquanto o pecado opera separando o ser humano 
do seu Criador (Isaías 59.3), o Filho Jesus, na qualidade de Caminho Perfeito, religa a 
criatura caída ao seu perfeito Criador.  

Num mundo tomado por engano, a verdade em sua plenitude pode ser encontrada em 
Cristo, pois Ele é Deus, um com o Pai, portanto, Nele não há erro, não está sujeito ao 
erro, Ele é o Verdadeiro Deus e a verdadeira vida. A vida vai além da existência física, 
alcançando a vida na alma, a vida espiritual e eterna. 

Por isso Cristo é a resposta para todas as necessidades humanas, pois é o caminho por 
onde seguir, a verdade a ser crida e a vida a ser vivida. 
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