
 
 
"O que é a verdade? - perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez 
para falar com a multidão e disse: - Não vejo nenhum motivo para condenar este 
Homem" João 18.38 NTLH (www.sbb.org.br) 
  
Evangelho de João (Verdade que liberta)  
 
Outro dia comentei que estou em novo período de aprendizado, agora sou pai! Meu 
primeiro filho tem pouco mais de um mês de vida e tem sido um grande desafio. Fico 
por imaginar como deve ser para minha esposa, pois ser mãe seguramente exige 
muito mais. Apesar das confusões de sentimento de pai, tenho absoluta certeza que 
meu garotinho é um presente de Deus em nossas vidas. 
 
Logicamente a alegria não é só nossa, mas de toda a familia e também dos amigos. É 
certo que nos momentos dificieis alguns "festeiros" desaparecem, mas no mínimo as 
avós marcam presença. 
 
Recentemente passamos por uma DRF (discussão de relacionamento familia), pois 
meu filho sentia cólicas e choveu opiniões sobre como deveríamos cuidar dele. A 
médica deu uma orientação, os amigos deram diversas outras, mas as avós deram 
ordem ao invés de opinião. Essa tempestade de idéias (brainstorming) foi o estopim da 
discussão! Enfim, a grande questão ali era: Qual é a Verdade? 
 
O relativismo no mundo de hoje toma conta das opiniões! Parece não existir mais o 
concreto, e pelo visto tudo está sujeito a diversas variáveis e a verdade torna-se 
relativa. O que é certo para um, não serve para o outro e assim vemos diversas 
"fontes de verdades". Qual é a Verdade? 
 
Sem grandes efeitos colaterais, optar por uma das sugestões de medicamento para 
meu bebê é bem simples, temos até certa liberdade para fazer algumas experiências! 
Mas como identificar qual é a Verdade que liberta o homem da morte eterna? Como 
identificar a Verdade que gera a Paz? 
 
Pilatos não entendeu que Jesus era a personificação da Mensagem de Salvação 
enviada por Deus, o Anúncio àqueles a quem Deus chama para Si. "Agora, se Me 
obedecerem e cumprirem a Minha Aliança vocês serão o Meu povo. O mundo inteiro é 
Meu, mas vocês serão o Meu povo, escolhido por Mim" (Êxodo 19.5). Pilatos viu 
apenas o Jesus da história, uma verdade relativa. Ele não percebeu a Oportunidade 
de Aliança com Deus! Saiba que o verdadeiro fiel obedece, porque crê. Este anda com 
o Senhor e desenvolve continuamente a Salvação em Cristo Jesus. Ouça a Voz do 
Senhor! Pense nisto. 
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