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“Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de 
mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei 
de onde vim e para onde vou; mas vós não sabeis de onde 
vim, nem para onde vou.” João 8:14

Provavelmente você já deve ter sofrido algum tipo de des-

prezo em sua vida. É comum ver pessoas desacreditando de 

outras. No texto destacado acima, Jesus nos dá uma grande 

lição a respeito de identidade. Ele responde os zombadores 

de forma simples, mas que traz grandes revelações de como 

devemos nos portar, e das certezas que devemos ter ao en-

frentar qualquer tipo de desdém ou desprezo no exercício do 

ministério ou em qualquer âmbito de nossas vidas. 

Jesus estava pregando e revelando a sua identidade ao 

povo e dizia claramente: “Eu sou a luz do mundo” (Jo 8.12). Ao 

afirmar estas coisas sobre si, os fariseus se levantaram para 

tentar desmentir a verdade sobre quem Jesus era. Sempre 

que a nossa identidade fica muito clara para todos à nossa 

volta e para nós mesmos, pessoas se levantam para distorcer 

ou denegrir essa imagem.

A primeira lição que Jesus deixa claro aqui é a certeza 

de onde veio: “Eu sei de onde eu vim…”. Essa afirmação 

pressupõe a grande segurança do Mestre no que diz res-

peito a sua história, renúncias, e ao caminho percorrido até 

o momento. Por vezes a nossa identidade fica em xeque 

quando olhamos para trás e só conseguimos enxergar os 

sofrimentos passados e não vemos o aperfeiçoamento e 

a maturidade adquiridos até o tempo presente (Lm 3.21).

A segunda lição de Cristo ao defender sua identidade e 

seu testemunho está na frase ”e para onde vou;”. Ao afirmar 

sua segurança no destino, Jesus nos ensina que para ter 

uma identidade definida e sólida, precisamos ter certeza do 

propósito para o qual estamos seguindo. Ele não apenas sa-

bia sua história, como também sabia o fim para o qual veio a 

terra (Jo 6.38). A atitude de Jesus mediante a zombaria é de 

alguém sóbrio e com propósito bem definido. 

A opinião daqueles homens não teria poder para deses-

tabilizar Jesus de sua própria identidade, porque Ele sabia 

quem era em Deus mais do que qualquer homem pudesse 

compreender: “vós não sabeis de onde vim, nem para onde 

vou”. 

Só teremos uma identidade bem definida, quando enten-

dermos que a mesma será revelada a nós através da busca 

constante a Deus.

“Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida 

com Cristo em Deus”, Cl 3.3.

Eu sei de onde vim e para onde eu vou!
#conectou?
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PRESERVANDO SUA IDENTIDADE 


