
ENTENDA O QUE SIGNIFICA 

NA CASA DO MEU PAI HÁ MUITAS MORADAS 

VEJA MAIS REFLEXÕES: http://xacute1.com/?p=1150 

“Na casa do meu Pai há muitas moradas se não fosse assim, eu 

vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. (Jo 14,2). 

1. O original grego usa aqui um termo que indica casa - família 

(oikia) e não construção (oikos). Jesus quer dizer que na sua 

família, a Trindade, há vaga para nós, mas, não pense só no 

dia de sua morte, mas AGORA se vivemos no amor. E A 

COMUNIDADE A CASA - IGREJA É JÁ A NOSSA MORADA, 

a casa dos seguidores de Jesus. Para isso, vale a pena orar o 

salmo responsorial 32:” Sobre nós venha Senhor a vossa 

graça”! Ou orar a oração de Santa Teresa de Ávila: “nada te 

turbe, nada te espante.” E para chegar nesta casa temos o 

auxílio de Maria, sinal do amor de Deus. (Cf. Pe. Mário 

Guinzoni OSJ- m.armeno@gmail.com) 

 

2. ... Jesus reforça cada vez mais a importância da comunidade 
cristã, apresentando-a como a nova casa do Pai, uma vez que a 
antiga, o templo, fora transformada em casa de negócio (cf. Jo 
2,16). Por isso, a afirmação categórica e firme: “Na casa de 
meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu 
vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós” (v. 2). 
Essa é uma das afirmações mais revolucionárias de todo o 
Quarto Evangelho, embora tenha sido muito mal 
compreendida ao longo dos séculos. Ao contrário do que 
parece, Jesus não está se referindo ao céu enquanto morada do 
Pai, e nem prometendo reservar lugares para os seus discípulos 
lá. Ele está, na verdade, fazendo uma mudança radical de 
paradigma: a nova casa do Pai é a comunidade cristã, na qual 
há espaço para todos e todas, compreendendo a diversidade de 
dons e carismas.  
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   No templo de pedras, a antiga casa de Deus, havia uma 
única morada. As pessoas iam até lá para encontrar-se com 
Deus, mas somente Ele habitava lá, como ensinava a religião. 
No diálogo com a Samaritana, Jesus já tinha antecipado que 
aquele modelo de religião estava com os dias contados, uma vez 
que chegaria o tempo de adorar a Deus somente em espírito e 
em verdade (Jo 4,21-24); esse tempo novo instaura-se com a 
ressurreição, compreendida como a construção definitiva da 
morada de Deus na humanidade (Jo 2,19-22), através da 
extensão do corpo do Ressuscitado que é a comunidade cristã. 
Ao invés de ir ao templo para encontrar-se com Deus, devemos 
acolhê-lo em nossa vida, uma vez que é Ele que vem ao nosso 
encontro, numa relação oposta ao que ensinava a antiga 
religião. 

    Jesus diz que “vai preparar” porque é a sua ressurreição 
que inaugura essa nova relação; por isso, garante: “E quando 
eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos 
levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais 
também vós” (v. 3). Mais uma vez, recordamos que Ele não 
está prometendo transportá-los de um lugar para outro, mas 
conduzi-los a uma nova condição de vida, dando a certeza de 
que, acolhendo o ressuscitado com fé, a comunidade estará em 
relação contínua com o Pai. Mais do que levar a comunidade 
para Deus, na verdade Jesus traz Deus para a comunidade; essa 
será a casa do Pai quando nela vigorar a lei do amor e sua 
aplicação prática, o serviço. (Cf. REFLEXÃO PARA O QUINTO 

DOMINGO DA PÁSCOA – JOÃO 14,1-12 (ANO A) - (Por causa de um certo 
Reino) 

 
3. ... Na família de Deus há lugar para todos os homens ("na 

casa de meu Pai há muitas moradas" - vers. 2a): basta que 

sigam "o caminho" de Jesus - isto é, que escutem as suas 

propostas e que aceitem viver como Homens Novos, no amor 

e no dom da vida. A "casa do Pai" é a comunidade dos 

seguidores de Jesus.... (Cf. 5º DOMINGO DA PÁSCOA – Ano A -

  Dehonianos) 
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4. ... E aí o pessoal lê “Na casa do meu Pai há muitas 
moradas”. Conheço um padre que começou o comentário 
desse evangelho perguntando à comunidade: Quando a gente 
morrer, vai pra onde?  Para mim, esse tipo de comentário soa 
como se Jesus tivesse dito assim: “Pessoal, o céu é um hotel 
de cinco estrelas e eu vou lá e vou preparar um apartamento 
de luxo para cada um de vocês. Fiquem tranquilos!”. Só que a 
perspectiva do evangelho de João nunca foi nem poderia ser 
essa. Em outro lugar do evangelho no qual aparece a mesma 
expressão: a casa do meu Pai. Ali se refere claramente ao 
templo, quando Jesus expulsa do templo os vendedores de 
animais para os sacrifícios: Não façam da casa do meu Pai um 
covil de ladrões (Jo 2, 13 ss).  
       Então, nesta palavra de despedida, também Jesus não 
estava se referindo ao céu, depois da morte. Se a proposta 
dele era prepara-los para o caminho pascal, isso implicava 
enfrentamento social com os inimigos. Era preciso fortalecê-los 
no momento de crise. Então, ele se referia a algo atual que 
pudesse ser para eles força. Ele não podia estar falando do 
templo. Aliás, quando essas palavras foram escritas, o templo 
de Jerusalém nem existia mais. Então, a casa do meu Pai tem 
ser compreendida no sentido simbólico, como quando a gente 
diz: Fulano é de casa. O que estamos querendo dizer não é o 
local onde ele mora. Estamos dizendo que ele é da intimidade. 
Pertence ao mais íntimo daquele círculo ou daquela família. E é 
isso que Jesus diz: ele vai nos colocar na intimidade mais 
profunda e íntima com o Pai. E aí continua: Nessa intimidade, 
há lugar para a diversidade. Não tem que ser todo mundo do 
mesmo jeito. “há moradas para muitos”. O termo 
grego Monai que se traduz aí por moradas, na época, se 
referia a uma espécie de barraca de acampamento que 
garantia que quem vinha no caminho pudesse descansar e 
refazer as forças. O contexto do evangelho é o de caminhantes 
e no meio da escalada pascal Jesus que foi chamado no 
prólogo do evangelho de “tenda armada por Deus no mundo” 



(O Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós), agora diz 
são muitas tendas e todas abertas à intimidade do Pai.  
      É importante sublinhar isso porque quando Filipe diz que 
quer ver o Pai e Tomás pergunta pelo caminho, Jesus 
responde que quem o ver vê o Pai (Deus assume para nós o 
rosto de Jesus) e afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida. Por causa disso, há quem conclua que só o Cristianismo 
está certo e que as outras religiões estão erradas. Como se 
Jesus tivesse falado de religião. Ele já tinha acabado de dizer 
que as barracas da intimidade do Pai são muitas, são diversas. 
Então, o que significa que só se vai ao Pai através dele? É que 
ele assume essa diversidade de caminhos humanos, respeita e 
acolhe todas elas. Assume tudo o que é humano. Hoje, nos diz 
que nossas pequenas comunidades, nossos grupos, seja a 
Igreja doméstica que formamos nestes dias de quarentena 
com familiares, seja grupos de diálogo e oração, por menores 
e mais frágeis que sejam, são tendas divinas em que ele vem 
habitar e caminhar conosco nas estradas da vida. (Cf. REDES DE 

COMUNHÃO COMO LUGAR DE RESISTÊNCIA – Marcelo Barros 
(Meditação Bíblica) 

 
5.  “Na casa de meu Pai há muitas moradas” (Jo 14,2): A 

expressão “casa do pai” designa não só a construção, mas 

também a família que mora nela: o pai, a mãe, os filhos 

homens casados com suas esposas, as moças solteiras, os 

adolescentes e as crianças. A moça, quando se casava, ia 

morar na casa do pai do esposo. Por isso, a construção 

precisava ser grande suficiente para todos caberem lá dentro. 

E, obviamente, cada pequeno subnúcleo familiar, com suas 

próprias dependências, suas “moradas”.  

Sobre este pano de fundo, podemos compreender a 

promessa que Jesus faz nos vv. 2-3: como um filho que tem 

autoridade na casa do Pai, Jesus vai preparar as moradas de 
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seus discípulos, de modo que todos tenham vida e dignidade 

garantidas. 

Jesus continua e afirma: “E para onde eu me dirijo, vós 

conheceis o caminho” (v. 4), mas Tomé nega ter tal 

conhecimento: “Não sabemos para onde te diriges. Como 

podemos saber o caminho?” (v. 5)..... 

   A pergunta de Tomé é clara e natural: se você não sabe 

para onde alguém vai, como você pode saber também o 

caminho? Jesus responde a Tomé, dizendo que vai para o Pai. 

Não mais o espaço físico, e sim a pessoa: o Pai é o “lugar” 

em que Jesus está (vv. 3 e 10-11). 

Se o Pai é o destino, só Jesus é o “caminho” para chegar 

lá: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (v. 6). A verdade 

designa a realidade divina enquanto se manifesta e pode ser 

conhecida pelas pessoas. O que percebemos desta verdade 

divina é o amor sem limite. Portanto este amor é a verdade de 

Deus. O caminho é o meio para se chegar ao objetivo: a 

vida. Jesus é o único caminho porque com sua vida e morte 

mostra a todos que Ele é quem pode comunicar a vida 

plena. Esta afirmação de Jesus corresponde ao pedido do Sl 

43,3: “Envia tua luz e verdade: elas me guiarão... até as tuas 

moradas”. Jesus é a luz e verdade que nos conduz 

(caminho) até casa do Pai, onde está preparado o nosso lugar 

na qualidade de filhos e filhas. 

Tomé não é o único a ter dúvidas. Também Filipe, que diz: 

“Mostra-nos o Pai e para nós é suficiente” (v. 8). Filipe parece 

estar pedindo uma teofania exclusiva ao seu grupo. Este tipo 

de desejo também é comum nos dias de hoje: muitas pessoas 

querem, de modo privilegiado, ver o poder de Deus. 

Jesus responde questionando a lerdeza de Filipe: “Há tanto 

tempo estou convosco e não me conheces? “(v. 9). Conhecer 

e reconhecer Jesus não é ação do intelecto, mas a 



experiência pessoal e comunitária do Cristo ressuscitado. Por 

isso, Jesus continua: “Quem me vê, vê o Pai.” 

O último versículo que lemos nesta liturgia é uma promessa: 

“Em verdade, em verdade eu vos digo: quem crê em mim fará 

também ele as obras que eu faço e fará maiores do que essas, 

porque vou para junto do Pai” (v. 12). Isso significa que as 

ações de Jesus foram só o começo: as comunidades cristãs 

continuam, prolongam e alargam a prática de Jesus quando 

dão testemunho fraterno e anunciam o Reino de Deus.  
(Cf. 5° DOMINGO DA PÁSCOA – ANO A – SUBSÍDIOS EXEGÉTICOS - 

Escola superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana) 

 

6. As “muitas moradas”  

... A grande notícia que tem para anunciar-nos é que a Casa que 

Ele e todos nós estamos construindo é uma Casa da Inclusão, 

onde todos e todas são bem vindos e bem vindas. Jesus Cristo 

já foi aos caminhos da história e da humanidade e está e estará 

preparando os quartos da diversidade reconciliada que se 

prepara para viver na única casa do Pai.  

     Conhecemos o caminho e a porta que nos leva à Casa da 

Inclusão do Pai, e esse caminho é a cruz da inclusão. Sabemos 

que não há outra porta para entrar nesta casa que a porta da 

cruz e sabemos que não há outro guia na compreensão das 

Escrituras do único pastor que nos permite compreender 

metáforas, alegorias e símbolos na perspectiva dos muitos 

rebanhos e onde as ovelhas deste e do outro rebanho 

encontram seu quarto e seu lugar. ....  

      Eu me atrevo a pedir, que quero viver e dar minha vida para 

que o projeto da Casa da Diversidade de Deus se faça realidade 

agora e aqui. Jesus Cristo já saiu aos caminhos da vida e da 

humanidade para construir esse espaço, espaço no que possa 

habitar a fonte da Vida, da Verdade e de todos os caminhos.  

(Cf. AS ‘MUITAS MORADAS’ - Dom Antonio Fiber) 
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