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1.º DE JANEIRO

JESUS EM CARNE

E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,  
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,  

glória como do unigênito do Pai. —JOÃO 1:14

O evangelista mostra o que era essa vinda de Cristo que ele 
havia mencionado, a saber, o ter sido vestido de nossa 
carne e que, assim, Ele se revelou abertamente ao mundo. 

Ainda que o evangelista aborde brevemente o mistério inefável de 
que o Filho de Deus foi revestido da natureza humana, essa brevi-
dade é, contudo, maravilhosamente manifesta. A palavra “carne” 
expressa mais forçosamente a intenção do evangelista do que se 
ele tivesse dito que Jesus foi feito homem. Pretendia mostrar a que 
condição miserável e desprezível o Filho de Deus desceu das alturas 
de Sua glória celestial por nossa causa. Quando as Escrituras falam 
do homem de modo desdenhoso, chamam-no de carne.

Agora, ainda que haja tão grande distância entre a glória espi-
ritual do Verbo de Deus e a abominável imundície de nossa carne, 
o Filho de Deus, contudo, inclinou-se de tal forma que Ele pró-
prio tomou essa carne sobre si, sujeitando-se a tamanhas misérias. 
A palavra “carne” não é aceita aqui como natureza corrompida 
(como é frequentemente utilizada por Paulo), mas como o homem 
mortal, ainda que ela denote de modo depreciativo sua natureza 
frágil e perecível como ocorre nestas passagens similares: “lembra-
-se de que eles são carne…” (SALMO 78:39) e “…toda carne é erva…” 
(ISAÍAS 40:6).

“…[a palavra carne] marca de modo depreciativo a  
natureza frágil e perecível do homem”.
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2 DE JANEIRO

VERDADEIRA ABUNDÂNCIA

Porque todos nós temos recebido da sua  
plenitude e graça sobre graça. —JOÃO 1:16

João começa agora a pregar sobre o ofício de Cristo — que con-
tém em si abundância de todas as bênçãos — de modo que 
parte alguma da salvação deve ser procurada em qualquer 

outro lugar. De fato, a fonte de vida, justiça, virtude e sabedoria 
está em Deus; mas para nós se trata de uma fonte secreta e inaces-
sível. Todavia, uma abundância dessas coisas é exibida a nós em 
Cristo, de modo que nos seja consentido ter refúgio nele; pois Ele 
está pronto para fluir até nós desde que abramos um canal pela fé.

João declara em geral que fora de Cristo não devemos buscar 
algo de bom, ainda que nessa frase haja muitas cláusulas. Primeiro, 
ele demonstra que todos estamos inteiramente destituídos e vazios 
de bênçãos espirituais, pois a abundância que há em Cristo é des-
tinada a suprir nossa deficiência e a satisfazer nossa fome e sede. 
Segundo, ele nos alerta que no momento em que nos afastamos 
de Cristo, é vaidade nociva buscarmos uma única gota de felici-
dade; porque Deus determinou que tudo o que é bom residirá 
somente nele. Logo, veremos que anjos e homens ficarão áridos, o 
Céu vazio, a Terra improdutiva e, em síntese, todas as coisas serão 
nulas em valor se desejarmos ser participantes dos dons de Deus 
de qualquer outra forma que não por meio de Cristo. Terceiro, ele 
nos garante que não teremos motivos para temer a falta de qual-
quer coisa, dado que recebemos da plenitude da Cristo, que é, em 
todos os aspectos, tão completa de modo que a vivenciaremos, de 
fato, como uma fonte inesgotável. E João classifica-se com o res-
tante, não por modéstia, mas para deixar ainda mais evidente que 
homem algum jamais está excluído disso.
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3 DE JANEIRO

A EXPRESSÃO EXATA DE DEUS

Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito,  
que está no seio do Pai, é quem o revelou. —JOÃO 1:18

C ertamente, quando Cristo é chamado de expressão exata 
de Deus (HEBREUS 1:3), isso se refere ao privilégio peculiar 
do Novo Testamento. De modo semelhante, o evangelista 

descreve algo novo e incomum quando diz que o Deus unigênito, 
que está no seio do Pai, tornou conhecido para nós o que antes era 
oculto. João, portanto, magnifica a manifestação de Deus que foi 
trazida a nós pelo evangelho em que ele nos distingue dos ante-
passados e demonstra que somos superiores a eles (como também 
Paulo explica mais plenamente no terceiro e quarto capítulos da 
segunda epístola aos Coríntios). Pois argumento que já não há mais 
véu algum como existia sob a Lei, mas que Deus é abertamente 
contemplado na face de Cristo.

A visão que Moisés obteve no monte foi marcante e mais 
excelente do que quase todo o restante. E Deus, entretanto, decla-
ra expressamente: “…tu me verás pelas costas; mas a minha face 
não se verá” (ÊXODO 33:23). Por essa metáfora, Deus demonstra que 
o momento para uma revelação plena e clara ainda não chegara. 
Deve-se também observar que, quando os pais desejavam con-
templar Deus, eles sempre voltavam seus olhos para Cristo. Não 
apenas quero dizer que eles contemplavam Deus em Seu Verbo 
eterno, mas também que participavam com toda a sua mente e 
todo o seu coração da prometida manifestação de Cristo. Por essa 
razão descobriremos que Cristo posteriormente disse: “Abraão, 
[…] alegrou-se por ver o meu dia…” (JOÃO 8:56); e aquilo que é 
subordinado não é contraditório.
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É, portanto, um princípio fixo que Deus, que antes era invisível, 
fez-se agora visível em Cristo. Quando ele diz que o Filho estava 
no seio do Pai, a metáfora é emprestada dos homens, de quem se 
diz receberem no seio aqueles a quem comunicam todos os seus 
segredos. Ele demonstra, portanto, que o Filho estava familiariza-
do com os segredos mais ocultos de Seu Pai, a fim de nos informar 
de que temos o peito de Deus aberto para nós no evangelho.
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4 DE JANEIRO

ABRINDO MÃO DE SEUS “DIREITOS”

Entra em acordo sem demora com o teu adversário, 
enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário 

não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e 
sejas recolhido à prisão. —MATEUS 5:25

C risto parece ir mais longe e exortar sobre a reconciliação 
não somente àqueles que feriram seus irmãos, mas tam-
bém àqueles que são tratados injustamente. Mas interpreto 

as palavras como tendo sido ditas com outro ponto de vista: abolir 
os motivos para o ódio e ressentimento e indicar o caminho para 
valorizar a boa vontade.

Pois de onde vêm todas as feridas se não daqui: de que cada 
pessoa é tão tenaz com relação a seus próprios direitos, ou seja, 
que cada um está tão pronto a levar em consideração seu próprio 
conforto em detrimento de outros? Quase todos são tão cegados 
por um amor perverso por si mesmos que, até nas piores situações, 
bajulam-se a si mesmos acreditando que agem corretamente. Para 
confrontar todo o ódio, hostilidade, contenda e injustiça, Cristo 
repreende essa teimosia, que é a fonte desses males, e ordena a 
Seu povo que cultive moderação e justiça, e que evite ao máximo 
aprofundar-se em discussões para que, por meio de tal ato de jus-
tiça, possa conquistar paz e amizade.

Dever-se-ia, de fato, desejar que nenhum tipo de controvér-
sia jamais surgisse entre cristãos — e indubitavelmente não se 
chegaria ao ponto do abuso ou da desavença se eles possuíssem 
a cota devida de mansidão. Porém, como é pouco provável que 
diferenças não surjam algumas vezes, Cristo mostra a solução por 
meio da qual elas serão imediatamente liquidadas: moderar nos-
sos desejos e antes agir em desvantagem própria; e então averiguar 
nossos direitos com rigor inflexível.
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5 DE JANEIRO

OS ATRASOS DE DEUS

Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro.  
—JOÃO 11:5

E stas duas coisas parecem ser inconsistentes uma com a 
outra: o fato de Cristo permanecer dois dias além do Jordão 
como se não se importasse com a vida de Lázaro e, contudo, 

o evangelista dizer que Cristo amava Lázaro e suas irmãs. Pois, con-
siderando que o amor produz ansiedade, Ele deveria ter se apres-
sado imediatamente. Como Cristo é o único espelho da graça de 
Deus, é-nos ensinado por esse atraso de Sua parte que não devemos 
julgar o amor de Deus com base na condição que vemos diante de 
nossos olhos. Após termos orado, Ele frequentemente atrasa o Seu 
auxílio ou para que possa ampliar mais nosso ardor em oração, ou 
para que possa exercitar mais nossa paciência e, ao mesmo tempo, 
nos acostumar à obediência.

Que os cristãos, então, implorem pelo auxílio de Deus, mas que 
também aprendam a suspender seus desejos caso Ele não estenda 
Sua mão em seu socorro no momento em que eles acreditam que 
a necessidade exige. Pois qualquer que seja o Seu atraso, Ele nun-
ca dorme e nunca se esquece do Seu povo. Entretanto, tenhamos 
também plena certeza de que Ele deseja que todos a quem ama 
sejam salvos.

“…não devemos julgar o amor de Deus  
com base na condição que vemos”.
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6 DE JANEIRO

SUA VIDA, UM DOM DE JESUS

Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim;  
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.  

—JOÃO 6:37

J esus não é o guardião de nossa salvação por um único dia ou 
por alguns dias apenas. Ele zelará por ela até o fim; de modo 
que nos conduzirá, por assim dizer, desde a instauração de nos-

so percurso até seu encerramento. Em vista disso, Ele menciona 
a ressurreição dos últimos dias. Essa promessa é altamente neces-
sária para nós que gememos miseravelmente sob tão grande fra-
queza da carne, da qual cada um de nós está bastante consciente. 
De fato, a todo momento a salvação de todo o mundo poderia ser 
arruinada, não fosse o fato de que cristãos, sustentados pela mão 
de Cristo, avançam ousadamente até o dia da ressurreição. Que 
isto, portanto, esteja fixado em nossa mente: Cristo estendeu a Sua 
mão para nós, sem nos abandonar no meio do percurso, para que 
nós, confiando em Sua bondade, possamos, com ousadia, erguer 
nossos olhos em direção ao último dia.

Há também outra razão porque Ele menciona a ressurreição: 
enquanto nossa vida estiver escondida (COLOSSENSES 3:3), seremos 
como mortos. Pois, em que aspecto os cristãos se diferem de 
homens perversos, se não pelo fato de que oprimidos por afli-
ções e como ovelhas destinadas ao matadouro (ROMANOS 8:36) 
têm  sempre um pé na sepultura e, de fato, não estão longe de 
continuamente serem engolidos pela morte? Logo não há outro 
suporte constante para nossa fé e paciência além deste: que man-
tenhamos fora de foco a condição de nossa vida presente, colocan-
do nossa mente e sentidos no último dia e atravessemos as obstru-
ções do mundo até que o fruto de nossa fé eventualmente apareça.
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7 DE JANEIRO

A IMPORTÂNCIA  
DA MISERICÓRDIA

Então, disseram uns aos outros: Na verdade,  
somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe  

vimos a angústia da alma, quando nos rogava,  
e não lhe acudimos; por isso, nos vem esta ansiedade.  

—GÊNESIS 42:21

O s irmãos de José reconheceram que foi pelo julgamento 
de Deus que, ao implorarem, não obtiveram nada de José, 
agora governando no Egito, porque agiram tão cruelmen-

te com seu irmão no passado. Cristo ainda não havia pronunciado 
a sentença: “Pois, com o critério com que julgardes, sereis julga-
dos…” (MATEUS 7:2), mas é um ditado da natureza que aqueles que 
foram cruéis com outros sejam indignos de compaixão. Devemos 
ser mais cuidadosos para não agirmos como surdos diante dos 
tantos anúncios das Escrituras sobre essa questão. Pavorosa é esta 
condenação: “O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também 
clamará e não será ouvido” (PROVÉRBIOS 21:13).

Portanto, enquanto tivermos tempo, aprendamos a exercitar a 
humanidade, a ter compaixão do miserável e a estender a mão para 
dar auxílio. Mas, se a qualquer momento nós formos tratados bru-
talmente por outros, e nossos clamores por piedade forem orgu-
lhosamente rejeitados por eles, então, ao menos, perguntemos se 
nós, em algum aspecto, agimos cruelmente com outros. Pois ain-
da que seja melhor ser sábio de antemão, é, contudo, vantajoso 
refletirmos, quando outros nos desprezam orgulhosamente, sobre 
aqueles com quem lidamos no passado e se eles não vivenciaram 
dificuldades semelhantes por nossa causa. Ademais, a crueldade 
destes para conosco foi detestável para Deus (considerando que 

QB877_ AW986_t_Calvino.indd   20QB877_ AW986_t_Calvino.indd   20 11/01/2021   15:2611/01/2021   15:26



21

João Calvino

Sua bondade se espalha pelo Céu e pela Terra, e Seu benfazer 
estende-se não apenas a pessoas, mas até mesmo a animais bru-
tos), porque nada é mais contrário à Sua natureza do que rejeitar-
mos cruelmente aqueles que imploram nossa proteção.
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