
João 2.13-22 

Jesus e os Mercadores da Fé 

  

13      Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. 

14      E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados; 

15      tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, 

derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. 

16      e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas; não façais da casa de meu Pai casa 

de negócio. 

17      Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. 

18      Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras, para fazeres estas coisas? 

19      Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em três dias o reconstruirei. 

20      Replicaram os judeus: Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu, em três dias, o 

levantarás? 

21      Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. 

22      Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele 

dissera isto; e creram na Escritura e na palavra de Jesus. 

  

Mensagem Central: Jesus é muito diferente dos homens que tornaram a fé um negócio lucrativo. 

  

2 verdades sobre o modo de Jesus ver o “mercado da fé” 

  

1. Jesus rejeita os interesses que fazem da fé um negócio (13-17) 

3Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus 
Cristo e com o ensino segundo a piedade,4é enfatuado, nada entende, mas tem mania por 

questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas 
malignas,5altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, 
supondo que a piedade é fonte de lucro.6De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o 
contentamento.7Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar 

dele (1Tm 6.3-8). 

  

2. O interesse de Jesus é oposto aos dos negociantes da fé (18-22) 

Pedido de um sinal: 



Uma geração má e adúltera pede um sinal; e nenhum sinal lhe será dado, senão o de 

Jonas. E, deixando-os, retirou-se (Mt 16.4). 

Disposição de Jesus: 

11Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.12O mercenário, que não é 

pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge; 
então, o lobo as arrebata e dispersa.13O mercenário foge, porque é mercenário e não 
tem cuidado com as ovelhas.14Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas 
me conhecem a mim,15assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou 

a minha vida pelas ovelhas (Jo 10.11-15). 

 


