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PRIMEIRO, VAMOS CONVERSAR 
 
O Seu guia de Estudo 
 
     Antes de iniciarmos este estudo, vamos proceder a algumas explicações. 
O curso em si próprio é o instrutor. Fornece uma informação e logo em 
seguida faz uma pergunta a respeito do que foi lido. Leva o aluno a estudar 
a lição, passo a passo. 
     O curso contém os exercícios a serem feitos (Para Fazer). Procure a 
resposta (ou respostas) ou a conclusão da frase da forma mais correcta e 
circule a letra da sua escolha ou faça conforme o tipo de pergunta e as 
instruções dadas. Há algumas questões em que o aluno é solicitado a fazer 
outro tipo de exercício além de responder às perguntas. Faça-os também 
pois ajudam a fixar bem a lição estudada. Qualquer pergunta que não dê 
espaço suficiente para escrever a sua resposta pode ser completada numa 
folha à parte. Quando há uma referência bíblica não citada no texto, deve 
encontrá-la e ler também. No fim de cada lição, deve rever os objectivos 
para ver se é capaz de cumprir o que ali lhe é sugerido. 
     Já que o curso é o próprio instrutor, também informa se as respostas 
dadas estão certas ou erradas. Confira as suas respostas com as da secção 
Verifique as Suas Respostas (página 83). Não veja as respostas enquanto 
não responder às perguntas. Depois de terminar confira as suas respostas 
com as da lição. Se está a estudar no material de outra pessoa ou se 
pretende passá-lo para outra pessoa, escreva as respostas em folhas 
separadas. 
     As perguntas aparecem no meio das lições e não apenas no final. O facto 
das perguntas aparecerem na própria lição e de responder imediato: 
 
� Evita que a mente divague. 
� Faz uma avaliação da sua compreensão sobre o que acabou de ler. 
� Fixa na memória os pontos principais de cada lição. 
 
     Este curso é sobre si e a sua vida espiritual. Pode vir a ser uma grande 
bênção para a sua vida, pois já o tem sido para milhares de outras pessoas 
que o estudaram. Mas só tirará proveito espiritual do que ler aqui se o 
aplicar. Portanto, tudo o que aprender deve ser posto em prática 
imediatamente. 
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O Exame 
 
     Poderá encontrar os Exames nas folhas à parte incluídas com o livro de 
estudo. Quando acabar de estudar as Lições 1-10, responda às perguntas do 
Exame das Lições 1-10. Quando acabar de estudar as Lições 11-21, 
responda às perguntas do Exame das Lições 11-21. 
     Siga as instruções dadas no seu Exame. Elas indicam qual o modo 
correcto de responder a cada questão. Devolva ambos os Exames ao seu 
monitor do ICI, logo que os haja completado. 
 
O Autor 
 
     Rex Jackson foi professor de Jornalismo na Faculdade Evangélica, 
Springfield, Missouri (EUA). R. Jackson, um ministro ordenado das 
Assembleias de Deus – EUA, foi missionário na Nigéria durante vinte e 
cinco anos, e ensinou por três anos na “West Africa Advanced School of 
Theology” (Universidade de Teologia do Oeste de África), em Togo. 
Também serviu como presidente interino da escola por dois anos.  
     Durante esse tempo ele escreveu e desenvolveu diversos tipos de 
literatura para igrejas, tais como: livros de treinamento, literatura para 
Escolas Dominicais e, cursos por correspondência.       
     R. Jackson recebeu o grau de bacharel de Artes da Bíblia, da Faculdade 
Bíblica Central de Springfield, Missouri, e o grau de mestre de Ciências em 
Jornalismo, da Universidade do Estado de Kansas, Manhattan, Kansas. 
 
Uma Palavra do Autor 
 
     Esta disciplina é sobre uma pessoa que nasceu há quase 2.000 anos 
atrás. Seja qual for a sua religião, vale a pena saber alguma coisa sobre 
Jesus – a Sua vida, os Seus ensinamentos e as Suas afirmações. 
     Está a procurar uma fonte de novo poder e alegria para a sua vida? Pode 
encontrá-la nestas lições. As Boas-Novas escritas há tanto tempo têm as 
melhores soluções disponíveis para os problemas do século vinte e um. 
     Quer encontrar a realidade da sua vida espiritual? Ou fortificar a sua fé? 
Ou conhecer melhor Deus? 
     Encontrará o que está a procurar à medida que for seguindo as 
instruções deste estudo orientado. 
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João 1 
 
Nesta Lição Estudará...  
As Boas-Novas por um Homem Chamado João  
     João ouve as Boas-Novas 
     João compartilha as Boas-Novas 
A Palavra da Vida 
     A Palavra eterna 
     Luz e vida 
     A Palavra faz-se Homem 
A Mensagem de João Batista 
O Cordeiro de Deus 
Os Primeiros Discípulos de Jesus 
Jesus Chama Filipe e Natanael 
 
AS BOAS-NOVAS POR UM HOMEM CHAMADO JOÃO 
João Ouve as Boas-Novas 
     Há quase 2.000 anos atrás, um jovem pescador, chamado João, deixou o 
seu barco e as redes para seguir um professor chamado Jesus. Durante três 
anos e meio, ele e outros onze homens andaram com Jesus, de cidade em 
cidade, na terra da Palestina. Eles eram os discípulos ou, alunos de Jesus. 
     João e os outros discípulos aprenderam muito bem os ensinos de Jesus, a 
respeito de Deus e do Seu amor por todos os povos. Eles ouviram de Jesus 
as Boas-Novas, a que nós chamamos de Evangelho, por ser este o seu 
significado. Eles aprenderam que Jesus era o Filho de Deus. 
     Jesus veio à terra para salvar os homens, mulheres, rapazes e raparigas 
dos seus pecados e dar-lhes a vida eterna. Antes de voltar para o céu, Jesus 
disse aos Seus discípulos para anunciarem as Boas-Novas para todas as 
pessoas da terra. 
     Jesus prometeu-lhes que o Espírito Santo os ajudaria a lembrar-se de 
todas as coisas que Ele lhes tinha ensinado. O Espírito Santo ajudá-los-ia a 
compartilhar as Boas-Novas com as outras pessoas. 
 

Para Fazer 
 
1. Quem era João, o seguidor de Jesus? 
a) João Baptista. 
b) Um pescador que se tornou o amigo mais íntimo de Jesus. 
c) Um carpinteiro da Galileia. 
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2. Quanto tempo João ficou com Jesus e ouviu os seus ensinamentos? 
a) Três semanas e meia. 
b) Três meses e meio. 
c) Três anos e meio. 
 
3. O que significa evangelho? 
a) Boas-Novas. 
b) Mensagem de Deus. 
c) Vida de Cristo. 
 
João Compartilha as Boas-Novas. 
     João passou toda a sua vida transmitindo a outros as Boas-Novas que ele 
tinha ouvido de Jesus. Quando ele ficou velho, Deus mandou que ele 
escrevesse as Boas-Novas. Cópias destas Boas-Novas seriam feitas para os 
povos de todo o mundo. Deus queria que João compartilhasse as Boas-
Novas connosco, hoje, da mesma forma como o fez com o povo que vivia 
naquela época. 
     Deus esclareceu João para que ele escrevesse exactamente o que 
deveria. Assim, o Espírito Santo trouxe de volta à sua memória as próprias 
palavras que Jesus tinha dito. Ele anotou as importantes verdades que Jesus 
lhe tinha ensinado tão cuidadosamente. João registou estas verdades no 
Novo Testamento, no livro que é chamado pelo seu nome, e que nós 
conhecemos como “o Evangelho de João”. 
     Da mesma maneira, o Espírito Santo inspirou João a escrever quatro 
outros livros. Três deles foram cartas. O outro foi uma revelação do que 
aconteceria no futuro. Estes cinco livros encontram-se na Bíblia, 
juntamente com outros livros inspirados. 
     João escreveu o seu livro em grego, uma língua que o povo daquela 
época entendia. Como nós não entendemos o grego, a Bíblia foi traduzida 
para a nossa língua – o português. Há várias traduções da Bíblia em 
português. A que sugerimos para este curso é a Bíblia que costuma usar. 
 

Para Fazer 
 
4. De onde ou de quem João aprendeu as Boas-Novas que devia com-
partilhar com todo o mundo? 
a) De Jesus. 
b) Dos jornais. 
c) Dos seus pais. 
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5. Quando é que João escreveu o seu livro sobre a vida de Jesus? 
a) Quando ele era jovem e andava com Jesus. 
b) Quando ele era velho, depois de ter ensinado a muitos sobre Jesus. 
c) Quando ele era um pescador, antes de conhecer Jesus. 
 
6. Como é que João soube o que devia escrever nos seus cinco livros que 
temos no Novo Testamento?   
a) O Espírito Santo de Deus colocou na sua mente aquilo que devia ser  
    escrito. 
b) Ele inspirou-se na leitura de outros livros sobre Jesus. 
c) Uma comissão planeou tudo. 
 
A PALAVRA DA VIDA : Leia João 1:1-18. 
     Estes versículos são muito importantes porque eles nos dizem, quem 
Jesus realmente é e por que Ele veio a esta terra. Eles são a introdução que 
João escreveu para o seu livro. Tudo o que se segue no Evangelho de João, 
explica as verdades que temos nestes primeiros versículos.  
 
A Palavra Eterna: Leia João 1:1-3 novamente. 
     Através das nossas palavras, deixamos que as pessoas saibam o que 
pensamos. Deus tem permitido que conheçamos o que Ele pensa, de dois 
modos: através da Sua Palavra escrita, a Bíblia, e através do Seu Filho, 
Jesus, que veio à terra para nos falar sobre Deus. Jesus é a Palavra viva de 
Deus. Em todos estes versículos, João escreveu sobre Jesus, a Palavra Viva. 
O versículo 14* diz que “a Palavra tornou-Se homem e viveu aqui...”. Jesus é 
chamado a Palavra porque Deus fala connosco por intermédio dele. 
 
“Havendo Deus... falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho” (Hebreus 1:1). 
 
     Em João 1:1-3, nós lemos que Jesus estava com Deus, desde o princípio. 
Jesus é Deus. Isto não significa que há dois Deuses. Há apenas um Deus, 
mas Ele é uma “trindade” – três pessoas em uma. Deus Pai, Filho, e 
Espírito Santo. Cada um dos três tem uma função específica mas sempre 
trabalham juntos.  
     Deus Pai, Jesus, o Filho, e Deus Espírito Santo, sempre existiram. Eles 
são eternos, não têm início nem fim. Jesus nasceu na terra e é chamado “o 
Filho de Deus”, mas antes de vir à terra, Ele já existia eternamente no céu. 
     No versículo 3 lemos que todas as coisas foram feitas por Ele, isto é, por 
Jesus. 
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     Noutra parte da Bíblia encontramos outra vez esta afirmação: 
 
“Porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra...” 
(Colossenses 1:16). 
 
     Jesus Cristo deu vida a todas as coisas que vemos no mundo. Da mesma 
maneira, Jesus dá a vida eterna àqueles que se arrependem dos seus 
pecados e crêem n’Ele como seu Salvador pessoal. 
 
“Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida” 
(1 João 5:12). 
 

Para Fazer 
 
7. Jesus é chamado a “Palavra” porque 
a) Deus nos fala através d’Ele. 
b) Ele pregou o Evangelho. 
c) nós lemos sobre Ele num livro. 
 
8. Quando é que a vida de Jesus teve inicio? 
a) Quando Ele nasceu em Belém, como bebé. 
b) A Sua vida nunca teve inicio. Ele é eterno. 
c) Ele foi criado por Deus quando Deus criou a terra. 
 
9. Que tipo de vida Jesus dá? 
a) Ele só dá vida às pessoas do mundo; todas as coisas foram criadas por  
    Ele. 
b) Ele só dá vida eterna àqueles que crêem n’Ele.  
c) Ele dá ambas, a vida natural e a vida eterna. Ele criou o mundo e salva  
    aqueles que crêem n’Ele. 
 
Luz e Vida: Leia João 1:4-13 novamente. 
     O versículo 4 diz-nos que a vida de Jesus trouxe luz aos homens. Da 
mesma maneira que a luz nos mostra por onde andar, Jesus mostra-nos 
como viver. Ele mostra-nos o caminho para o céu. 
     Muitas pessoas não querem aceitar Jesus. Elas preferem andar nas trevas 
do seu próprio caminho. Aqueles, entretanto, que aceitam Jesus como seu 
Salvador pessoal, recebem o privilégio de se tornarem filho de Deus. 
     Embora todos nós tenhamos sido criados por Deus, isto não nos faz 
filhos de Deus. Todos nós temos praticado o mal e somos pecadores por 
natureza. Os nossos pecados separam-nos de Deus. Mas quando aceitamos 



 10 

Jesus como nosso Salvador, Ele tira de nós os pecados e dá-nos uma nova 
natureza. Ele transforma-nos e, desta maneira, não continuamos a praticar o 
mal. Chamamos a esta grande mudança o “novo nascimento”. Através do 
novo nascimento, Deus torna-Se o nosso Pai, e tomamo-nos os Seus filhos. 
     Nós tomamo-nos filhos de Deus não por alguma coisa que nós mesmos 
fazemos, mas quando nascemos d’Ele. Não somos filhos de Deus pelo 
nascimento natural. Talvez diga: “Eu já nasci cristão. O meu pai e a minha 
mãe eram cristãos.” O facto dos pais serem cristãos não faz de si um 
cristão. Torna-se cristão somente quando nasce de Deus. 

 
Para Fazer 

 
10. Jesus é chamado a “luz” porque 
a) Ele carregou uma luz para iluminar os nossos caminhos. 
b) Ele ensina-nos como viver e mostra-nos o caminho para o céu. 
 
11. Quem é que tem o direito de ser chamado o filho de Deus? 
a) Só aqueles que recebem Jesus como seu Salvador pessoal. 
b) Todos os homens, porque todos foram criados por Deus. 
 
12. Como é que nos tornamos filhos de Deus? 
a) Sendo nascidos de pais crentes que servem a Deus. 
b) Sendo nascidos num país cristão onde há muitas igrejas. 
c) Sendo nascidos de Deus, ao recebermos Jesus como nosso Salvador. 
 
A Palavra Faz-Se Homem: Leia novamente João 1:14-18. 
     Este é o maior evento que se deu na história do mundo: Deus fez-Se 
homem. Ele amou-nos de tal modo que veio ao mundo para ser castigado 
em nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. 
     Mas, sendo Deus, Jesus não poderia morrer. Ele teria que ter um corpo 
humano para poder morrer em nosso lugar. Então Jesus nasceu como um 
bebé, em Belém. O Filho de Deus fez-Se homem para que pudesse fazer 
dos homens filhos de Deus. 
     Através de Moisés, Deus deu-nos a lei que nos mostra o que ele exige 
que nós façamos. Não pudemos guardar as leis de Deus, mas elas fizeram-
nos ver que precisávamos de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Por 
intermédio d’Ele recebemos a graça de Deus: o perdão de Deus para os 
nossos pecados e uma nova vida, como filhos de Deus, maravilhosa e cheia 
de bênçãos. 
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Para Fazer 
 
13. Porque é que Jesus Se fez homem? 
a) Para que Ele pudesse morrer a fim de nos salvar dos nossos pecados. 
b) Para que Ele pudesse ensinar-nos. 
c) Para que Ele pudesse conhecer-nos. 
 
A MENSAGEM DE JOÃO BATISTA : Leia João 1:19-28. 
     Leia outra vez os versículos 6-10 e 15. Todos estes versículos nos falam 
de João Batista, o mensageiro de Deus. Este não é o mesmo João que era 
discípulo de Jesus. 
     Grandes multidões iam ouvir a pregação de João Batista. Muitas pessoas 
pensaram que talvez ele fosse o Messias, o Cristo, o Salvador que Deus 
prometera enviar. João disse-lhes que ele era apenas o mensageiro de Deus, 
enviado para lhes dizer que se preparassem para receber o Messias. Ele 
disse ao povo que se arrependesse e se desviasse do pecado. Quando as 
pessoas assim faziam, ele baptizava-as. 
     Nos tempos bíblicos, quando um grande rei ia visitar algum lugar, ele 
enviava, antecipadamente, um mensageiro, para informar o povo que ele ia 
chegar. Foi exactamente isso que João fez em relação a Jesus. 
 

Para Fazer 
 
14. O que é que fez João Batista? 
a) Ele escreveu as Boas-Novas.  
b) Ele anunciou ao povo a vinda do Messias. 
c) Ele disse que era o Messias. 
 
O CORDEIRO DE DEUS: Leia João 1:29-34. 
     João Batista conhecia Jesus desde que ambos eram crianças. As mães 
deles eram primas. Entretanto, João não sabia quem realmente Jesus era, até 
que Deus lhe revelou. Deus mostrou a João que Jesus era o Messias: aquele 
que Se sacrificaria pelos pecadores, que baptizaria com o Espírito Santo, o 
Filho de Deus. 
     Antes desta revelação, João pensava em Jesus apenas como um homem 
bom. Ainda hoje muitas pessoas pensam assim. Todos nós temos 
necessidade de ter um encontro pessoal com Jesus e conhecê-Lo melhor. 
Estas lições ajudá-lo-ão a conhecer melhor Jesus. 
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     Jesus foi chamado o “Cordeiro de Deus” porque os cordeiros eram 
sacrificados pelos pecados. Aqueles que pecavam e mereciam a morte 
podiam pedir a Deus que aceitasse a morte de um cordeiro, em seu lugar. 
Jesus é o Cordeiro que Deus enviou para morrer em nosso lugar, para 
apagar os nossos pecados. 

 
Para Fazer 

 
15. De que modo é que Jesus foi o Cordeiro de Deus? 
a) Ele foi tão manso como um cordeiro.  
b) Ele foi o sacrifício oferecido pelo pecado. 
 
OS PRIMEIROS DISCÍPULOS DE JESUS: Leia João 1:35-42. 
     Dois dos discípulos (seguidores) de João Batista, seguiram Jesus. Um 
deles foi André; o nome do outro não é mencionado. Podia ter sido João, o 
escritor do Evangelho que está a estudar. 
     André foi buscar o irmão Simão, que também é chamado Pedro. André 
disse que cria ser Jesus o Messias. Messias quer dizer “Cristo” ou 
“Ungido”. 
 

Para Fazer 
 
16. Quais os nomes dos primeiros discípulos de Jesus? 
a) Mateus, Marcos, Lucas, João. 
b) Maria, José, Natanael. 
c) André, Pedro e, provavelmente, João. 
 
JESUS CHAMA FILIPE E NATANAEL : Leia João 1:43-51. 
     Filipe é um bom exemplo para nós. Ele falou a Natanael a respeito de 
Jesus. No princípio Natanael não creu que Jesus era o Messias. Algumas 
pessoas também, no princípio, não crêem no que lhes dizemos sobre Jesus. 
Filipe disse: “Vem e vê”. 
     Quando Natanael foi ver por si mesmo, ele convenceu-se de que Jesus 
era o Filho de Deus. Todo aquele que procura Jesus, em oração, com um 
coração sincero, pode e vai saber a verdade sobre quem é Jesus. Jesus 
revelar-Se-á a Si mesmo. 
     No versículo 51, Jesus chama-se a Si mesmo “o Filho do Homem”. Este 
nome é usado treze vezes no Evangelho de João. Isto lembra-nos que o 
Filho de Deus deixou o Seu trono, no céu, e fez-Se homem. Ele teve um 
corpo como o nosso. Ele compreende os nossos problemas.  
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     Ele também foi tentado, mas não pecou. Ele sempre fez a vontade de 
Deus. Como “Filho do Homem”, Jesus mostrou-nos como a humanidade 
pode ser perfeita, com a ajuda de Deus. Como “Filho do Homem”, Ele 
representou todo o género humano perante Deus. Ele morreu como o 
substituto de toda a raça humana. 
     João inicia o seu Evangelho dizendo-nos quem é Jesus. Neste primeiro 
capítulo, ele cita estes nomes de Jesus: a Palavra, Jesus, Cordeiro de Deus, 
Messias, Cristo, Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel, e Filho do homem. 
 

Para Fazer 
 
17. No primeiro capítulo do Evangelho de João, são usados nomes 
diferentes para Jesus. Veja quantos pode encontrar. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
18. Escolha o versículo de que gosta mais deste capítulo, e decore-o. 
 
____________________________________________________________ 
 
19. Agradeça a Jesus por ter vindo para morrer pelos seus pecados. Peça-
Lhe para falar consigo e ajudá-lo a conhecê-Lo melhor. 
 
20. Ore por todas as outras pessoas que estão a fazer este curso, para que 
venham a conhecer Jesus melhor. 
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João 2 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Casamento em Caná 
Jesus Vai ao Templo 
Jesus Conhece Todos os Homens 
 
O CASAMENTO EM CANÁ : Leia João 2:1-12. 
     Jesus, a mãe, e os discípulos foram a um casamento. De acordo com o 
costume da época, serviram vinho na festa. Antes da festa terminar, 
entretanto, todo o vinho já tinha acabado. 
     Jesus estava sempre pronto para ajudar as pessoas. Maria, a Sua mãe, 
pediu-Lhe que fizesse alguma coisa a fim de que o casal não se sentisse 
envergonhado perante os seus convidados. Seria necessário um milagre, o 
poder de Deus, para solucionar aquela dificuldade. Não cabia a Maria pedir 
a Jesus para fazer um milagre. Somente Deus, o Pai, tinha aquele direito. 
     Jesus não estava certo de que já era a hora de Ele começar a fazer 
milagres, mas Deus, por certo, mostrou-Lhe que a hora já tinha chegado. 
Jesus transformou a água em vinho e assim solucionou a necessidade. O 
Filho de Deus pode fazer tudo. 
 

Para Fazer 
 
1. Qual foi o resultado do primeiro milagre de Jesus? 
a) Maria compreendeu qual era a sua posição. 
b) Jesus demonstrou a Sua glória e os Seus discípulos creram n’Ele. 
c) Ele tornou-Se um bom amigo do noivo. 
 
JESUS VAI AO TEMPLO : Leia João 2:13-22. 
     Todos os anos o povo de Deus ia a Jerusalém, para celebrar a Páscoa. 
Eles sacrificavam cordeiros em memória do cordeiro da Páscoa que, há 
muitos anos atrás, tinha salvo o povo da morte. 
     Quando o anjo da morte ia passar pela terra, Deus dissera ao povo o que 
devia ser feito. Cada família devia sacrificar um cordeiro e colocar o seu 
sangue na porta da casa. O anjo da morte, ao passar, vendo aquela marca, 
poupou aquelas casas. Em todas as outras casas, onde não havia a marca do 
sangue do cordeiro, os primogénitos morreram. 
     Tudo isto era uma imagem de como Jesus, o Cordeiro de Deus, ia salvar 
o povo da morte eterna. A celebração da Páscoa era uma manifestação de 
adoração a Deus muito importante. 
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     Todas as pessoas deveriam manter uma atitude de muito respeito e 
adoração, na casa de Deus. Em vez disso, alguns negociantes e cambistas 
estavam a profanar o templo, fazendo negócios, e Jesus expulsou-os de lá. 
     Os milagres de Jesus eram sempre realizados para ajudar as pessoas. Ele 
recusou-Se a fazer milagres, só para provar quem Ele era. Mas, Ele mencio-
nou o maior milagre de todos, que provaria ser Ele o Filho de Deus. Ele 
falou do Seu corpo como a casa, o templo de Deus, porque Deus vivia 
n’Ele. Jesus disse que o povo, lã em Jerusalém, destruiria aquele templo, 
mataria o Seu corpo, mas que em três dias Ele construi-lo-ia de novo. Jesus 
estava a falar da Sua ressurreição, porém, o povo não compreendeu o que 
Ele dizia. 
 

Para Fazer 
 
2. O que é que Jesus fez no templo em Jerusalém? 
a) Ele expulsou do templo os negociantes e cambistas. 
b) Ele ofereceu um sacrifício. 
c) Ele destruiu o templo e reconstruiu-o. 
 
3. Que lição ensinou Jesus enquanto estava no templo? 
a) Que o templo era o lugar para se fazer negócios. 
b) Que ele iria destruir aquele templo e reconstrui-lo em três dias. 
c) Que o Seu corpo era um templo. Que Ele iria morrer e ressuscitar após  
    três dias. 
 
JESUS CONHECE TODOS OS HOMENS: Leia João 2:23-25. 
     Uma das razões deste curso é que através do estudo, nós possamos 
compreender quem realmente Jesus é e o que Ele pode fazer por nós. Em 
Jerusalém, muitas pessoas creram em Jesus, quando viram os milagres que 
Ele fez. Nós precisamos crer no que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. 
     Muitos dizem que crêem em Jesus, mas não agem assim. Se nós cremos 
que Jesus é a Palavra, acreditaremos no que Ele ensinou. Se crermos que a 
Sua vida é a nossa luz, nós segui-Lo-emos. Se crermos que Ele é o Cordeiro 
de Deus, nós aceitá-Lo-emos como o sacrifício pelos nossos pecados. 
 

Para Fazer 
 
4. Reflicta sobre João 2:25. 
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João 3 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus e Nicodemos 
     O novo nascimento 
     Vida por um olhar 
Jesus e João 
Aquele que Vem do Céu 
 
JESUS E NICODEMOS: Leia João 3:1-21. 
 
O Novo Nascimento: Leia João 3:1-13 novamente. 
     Nicodemos era um mestre e líder religioso. Ele era um homem instruído 
e vivia de maneira correcta. Ele achava que as suas boas acções agradariam 
a Deus e dar-lhe-iam um lugar no céu. Jesus disse-lhe: “Digo-te muito 
seriamente que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de 
Deus” (3*). 
     Jesus explicou que há duas espécies de vida: vida física e vida espiritual. 
Nós nascemos fisicamente dos nossos pais humanos, mas recebemos a vida 
espiritual do Espírito de Deus. Em João 1:12, nós já vimos que recebemos 
esta nova natureza, nascemos de novo, quando aceitamos Jesus como nosso 
Salvador. Deus então torna-Se o nosso Pai. Nós nascemos de Deus e 
tornamo-nos filhos de Deus. 
 
“... Se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; 
eis que tudo se fez novo”   (2 Corintios 5:17). 
 
     Jesus disse que este novo nascimento é “da água e do Espírito” (5). A 
Bíblia muitas vezes usa uma linguagem figurada, isto é, palavras com um 
sentido diferente do literal. “Água”, aqui, significa a purificação dos nossos 
pecados. Isto faz parte da nossa salvação. 
 
“Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua 
misericórdia, nos salvou...”    (Tito 3:5). 
 
“Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado” (João 15:3). 
 
     A purificação espiritual vem do ouvir e obedecer à Palavra de Deus. 
Quando Jesus falou sobre nascermos da água, cremos que Ele estava a dizer 
que nascemos de novo quando ouvimos e aceitamos a Palavra de Deus. 
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Para Fazer 
 
1. O que Jesus disse a Nicodemos? 
a) Que as suas boas obras levá-lo-iam para o céu.  
b) Que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. 
 
2. O novo nascimento é... 
a) ser nascido de Deus pela fé em Jesus e aceitá-Lo como nosso Salvador. 
b) voltar à terra como outra pessoa, após a morte. 
c) ser baptizado em água. 
 
Vida por um Olhar : Leia João 3:14-21 novamente. 
     Certa vez, o povo de Deus pecou e foi castigado sendo picado por 
serpentes. Deus amava o povo e disse a Moisés que pendurasse uma 
serpente de bronze, onde todos a pudessem ver. Todos que olharam para ela 
foram curados. Aqueles que não olharam pereceram. 
     Todos nós pecamos desobedecendo a Deus e fomos condenados à morte. 
Mas Deus ama-nos. Ele provou o Seu amor por nós enviando o Seu Filho 
para morrer em nosso lugar. Jesus foi pendurado numa cruz, como a 
serpente de bronze. Todo aquele que olha para Ele, isto é, que crê n’Ele, é 
curado do pecado, da picada da serpente. Aqueles que não crerem n’Ele 
morrerão nos seus pecados. Aqueles, entretanto, que olham para Jesus, 
recebem vida eterna. 

 
Para Fazer 

 
3. Decore João 3:16. Este é o versículo mais apreciado da Bíblia. 
 
4. Qual é a maior prova de que Deus nos ama? 
a) Ele deu o Seu Filho para nos salvar. 
b) Ele dá-nos vida. 
c) Ele responde às orações. 
 
JESUS E JOÃO: Leia João 3:22-30. 
     As multidões que costumavam ouvir João Batista, agora estavam a ir à 
procura de Jesus para ouvi-Lo. Muitos dos discípulos de João tinham-no 
deixado e estavam a seguir Jesus. João, porém, não estava triste com isto. 
Deus tinha-o enviado para falar ao povo, sobre Jesus. Por isso ele sentiu-se 
feliz quando eles o deixaram para seguir Jesus. 
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     As atitudes e palavras de João mostram quão nobre e altruísta ele era . 
As suas palavras são um bom modelo para nós. Jesus, e não João, era quem 
realmente importava na vida de João. 
 
“É necessário que ele cresça e que eu diminua” (João 3:30). 
 

Para Fazer 
 
5. Transcreva e reflicta sobre João 3:30.  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
6. Ore para que Jesus Se torne cada dia mais importante na sua vida. 
 
AQUELE QUE VEM DO CÉU : Leia João 3:31-36. 
     Nestes versículos, João, o escritor das Boas-Novas, diz-nos que Jesus é 
Aquele que vem do céu. Ele, Jesus, é maior do que qualquer pessoa na 
terra, maior do que todas as pessoas da terra juntas. Ele é cheio do Espírito 
de Deus, Deus ama-O e deu-Lhe poder sobre todas as coisas. 
 
“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho 
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece” (João 3:36). 
 
     Muitos versículos deste capítulo falam sobre a vida eterna. Vida eterna 
não é viver e continuar a viver neste mundo. É a vida infinita de Deus, o 
tipo de vida que Jesus tinha. Embora Jesus tenha morrido na cruz, a Sua 
vida não terminou. Ele levantou-Se do túmulo e vive para sempre. 
     Se nós cremos em Jesus, temos a vida eterna. O nosso corpo pode 
morrer, mas quando isto acontecer, a nossa alma irá para junto de Deus e 
viverá com Ele para sempre. Da mesma forma que o corpo de Jesus 
ressuscitou dentre os mortos, os corpos daqueles que n’Ele crêem, um dia, 
também ressuscitarão (dentre os mortos) para gozarem a vida eterna. 
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Para Fazer 
 
7. O que acontecerá se não aceitarmos a salvação que Deus nos oferece em 
Cristo? 
a) Poderemos ser salvos pelo baptismo. 
b) Poderemos ser salvos depois da morte. 
c) Não seremos salvos. 
 
8. E se aceitarmos a salvação que Deus providenciou através de Jesus? 
a) Os nossos corpos nunca morrerão. 
b) Os nossos corpos podem morrer, mas nós iremos viver com Deus para  
    sempre. 
c) Os nossos corpos nunca ressuscitarão dentre os mortos. 
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João 4 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus e a Mulher Samaritana 
Jesus Cura o Filho de um Funcionário Público 
 
JESUS E A MULHER SAMARITANA : Leia João 4:1-42. 
     A maioria das pessoas do país de Jesus desprezava os samaritanos, mas 
Jesus amava a todos. Ele tratava de modo igual o rico, o pobre e as pessoas 
de raças diferentes. 
     A mulher samaritana era muito diferente de Nicodemos. Nicodemos era 
um homem bom, mas ele primeiro teve que crer em Jesus, para então tomar 
posse da vida eterna. Esta mulher não era boa. Jesus sabia que ela era uma 
mulher indigna, mas Ele queria salvá-la. Assim como Nicodemos, ela 
também foi salva porque creu em Jesus. 
     Jesus disse-lhe que Ele poderia dar-lhe a água da vida - a qual ela 
precisava para satisfazer a sua sede espiritual. No Evangelho de João, a 
palavra “vida” é usada pelo menos 36 vezes, e 17 vezes ela vem seguida da 
palavra “eterna”. Nós já sabemos que Jesus tinha vida em Si mesmo (João 
1:4), que aqueles que crêem em Jesus têm um novo nascimento e recebem a 
vida eterna (João 3:5, 15-16 ,36); que Jesus dá a água da vida àqueles que 
O aceitam (João 4:14). 
     A samaritana falou sobre os seus próprios costumes de culto a Deus. 
Jesus disse que o lugar e os costumes de adoração não eram a coisa mais 
importante. O que era importante era que Deus é Espírito e que as pessoas 
devem adorá-Lo como Ele realmente é. 
     Costumes religiosos ou o facto de alguém ser membro de uma igreja, 
por si só, não agradam a Deus. Deus nunca Se satisfaz a menos que a 
adoração seja em espírito e em verdade. Adoração “em verdade” é aquela 
que está de acordo com os ensinos da Bíblia. Adoração “em espírito” tem 
que ser sincera e em conformidade com o Espírito Santo. 
     A mulher samaritana soube que Jesus não era um homem comum, 
porque Ele lhe disse tudo quanto ela tinha feito. Quando Jesus lhe disse que 
Ele era o Salvador prometido, que Deus ia enviar ao mundo, ela creu n’Ele. 
Por isso, ela voltou apressadamente à sua vila para falar a todas as pessoas 
sobre Jesus. Quando ela lhes contou que o Messias estava ali, na sua 
cidade, eles correram até ao poço para vê-Lo. 
     Jesus ficou ali com eles por dois dias, ensinando-lhes o caminho da 
salvação. O povo disse: “... Já não é pelo teu dito que nós cremos... que este 
é, verdadeiramente, o Cristo, o Salvador do mundo” (42). 
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     Cada um de nós precisa de crer em Jesus e ter um encontro pessoal com 
Ele. O povo primeiramente ouviu a respeito de Jesus, pela boca daquela 
mulher; mas isto não foi suficiente. Talvez já tenha ouvido sobre Jesus 
através dos seus pais, de um pastor, ou de um amigo. Mas apenas ter 
ouvido falar de Jesus ou ter estudado sobre Ele, não é suficiente. Precisa de 
O encontrar pessoalmente, e crer n’Ele como seu Salvador. 

 
Para Fazer 

 
1. Decore João 4:24. 
 
2. O que disseram os moradores da vila sobre Jesus, após terem ouvido os 
Seus ensinos? 
a) Que Ele era um bom homem que dava água aos sedentos. 
b) Que Ele era o Salvador do mundo. 
c) Que Ele era um profeta que sabia tudo sobre as pessoas. 
 
3. Para ser aceite por Deus, precisa de 
a) crer pessoalmente em Jesus como seu Salvador. 
b) ser filho de pais crentes. 
c) ouvir sobre Jesus através de um pastor ou de um amigo. 
 
JESUS CURA O FILHO DE UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO : Leia 
João 4:43-54. 
     Já alguma vez pediu a Jesus para curar alguém? Um funcionário pediu a 
Jesus que curasse o seu filho. Jesus não foi ter com o rapaz. Ele apenas 
disse ao pai que o filho ficaria bom, e o pai creu nas palavras de Jesus. É 
uma coisa maravilhosa saber que Jesus ainda tem o mesmo poder que 
sempre teve. Nós podemos ser curados de enfermidades apenas a orar e a 
crer nas palavras de Jesus. 

 
Para Fazer 

 
4. Como Jesus curou o filho do funcionário público? 
a) Ele enviou alguns remédios. 
b) Ele fez um passe de mágica. 
c) Ele disse que o rapaz ficaria bom, e o pai creu. 
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João 5 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Cura no Tanque 
A Autoridade do Filho  
Testemunhas de Jesus 
 
A CURA NO TANQUE : Leia João 5:1-18. 
     O capítulo 5 fala-nos de um homem que estava doente há 38 anos. Havia 
um certo tanque de água, onde as pessoas podiam ser curadas. Entretanto, 
quando a água do tanque era agitada por um anjo, somente a primeira 
pessoa que entrava nela, era curada. Este homem não conseguia entrar no 
tanque com a rapidez necessária para ser curado. Mas Jesus curou-o. 
     Alguns líderes religiosos ficaram furiosos porque Jesus curara este 
homem no sábado. O sábado era para eles um dia reservado para o culto, a 
adoração, e nenhum trabalho deveria ser feito naquele dia. Aqueles líderes 
estavam mais preocupados com o facto de o homem estar a carregar a sua 
cama no sábado do que com o maravilhoso milagre que o fizera andar. Eles 
davam maior importância às suas tradições do que a um homem que 
precisava de ajuda. 
     É verdade que um dia da semana deve ser separado para a adoração. 
Mas é sempre bom socorrer as pessoas que precisam de ajuda. Jesus disse: 
“Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também” (17). Se Deus não 
trabalhasse todos os dias da semana, nós todos morreríamos. 
 

Para Fazer 
 
1. Porque aquele doente desamparado estava a esperar no tanque de 
Betesda? 
a) Ele queria um pouco de água. 
b) Ele queria ser curado. 
c) Ele queria tomar um banho. 
 
2. Porque é que os líderes religiosos ficaram furiosos?  
a) Porque eles não foram pagos pela cura. 
b) Porque a cura não fora feita por um médico.  
c) Porque Jesus curou um homem no sábado. 
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3. De que modo Jesus respondeu aos líderes religiosos? 
a) Ele disse-lhes que estava a trabalhar assim como o Seu Pai trabalhava. 
b) Ele disse-lhes que curar era trabalhar. 
c) Ele disse-lhes que tinha recebido permissão de João Batista. 
 
A AUTORIDADE DO FILHO : Leia João 5:19-29. 
     Deus deu ao Seu Filho, Jesus, o poder e o direito de curar os doentes, 
ressuscitar os mortos, perdoar pecados, e até de julgar o mundo. No 
versículo 24 encontramos a maravilhosa promessa de que todos os que 
ouvem as palavras de Jesus, e crêem n’Ele, não serão julgados pelos seus 
pecados, já foram salvos dos seus pecados e do seu castigo; receberam a 
vida eterna e não terão que vir à presença de Jesus e serem condenados a 
morrer, porque creram n’Ele como Salvador. 
 

Para Fazer 
 

4. Decore João 5:24. 
 
5. Quem não terá que ser julgado por Jesus por causa dos seus pecados? 
a) Aqueles que são membros de uma igreja.  
b) Aqueles que nunca praticaram o mal. 
c) Aqueles que ouviram as palavras de Jesus e creram n’Ele e em Deus. 
 
TESTEMUNHAS DE JESUS: Leia João 5:30-47. 
     Este capítulo fala das testemunhas de Jesus. Uma testemunha de Jesus é 
alguém ou alguma coisa que fala sobre Ele e prova quem Ele é. Todas as 
testemunhas neste capítulo nos informam que Jesus é o Filho de Deus. 
     João Batista foi uma destas testemunhas (versículo 33). As obras de 
Jesus testemunharam por Ele (versículo 36), provando que Ele era o Filho 
de Deus. O Pai também testemunhou por Ele (versículo 39). Jesus não é um 
homem comum. Ele é Aquele que foi enviado por Deus para dar salvação e 
vida eterna ao mundo. 
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João 6 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus Alimenta a Multidão 
Jesus Anda em Cima das Águas  
O Povo Procura Jesus 
Jesus, o Pão da Vida 
As Palavras de Vida Eterna 
 
JESUS ALIMENTA A MULTIDÃO : Leia João 6:1-15. 
     Mateus, outro discípulo de Jesus, fala-nos mais detalhadamente sobre 
este milagre no capítulo 14 do seu Evangelho. Jesus e os Seus discípulos 
tinham ido para um lugar isolado para se afastarem da multidão. Mas as 
pessoas seguiram-No, levando consigo os seus doentes, para que Jesus os 
curasse. E Jesus curou-os. Ele tinha compaixão do povo. Já era tarde. Todos 
estavam com fome e não havia lugar nenhum onde pudessem comprar 
comida. 
     Jesus ensinou-nos muitas lições através do que Ele fez em seguida. Ele 
fez-nos compreender que Deus Se interessa por nós e pelas nossas 
necessidades. Ele mostrou-nos que pode tomar conta destas necessidades. 
     A palavra traduzida aqui por “pães”, significa pães muito pequenos. Os 
cinco pães e dois pequenos peixes, eram um bom lanche para um rapaz 
faminto. Mas o Mestre pediu aqueles pães e peixes, e o rapaz deu-os a 
Jesus. Com a bênção de Jesus, este lanche tornou-se suficiente para que os 
5.000 homens comessem à vontade. E o rapaz não ficou com fome. Ele 
comeu tanto quanto queria. Nós nunca perdemos, quando damos o que 
temos a Deus. Ele sempre nos dá de volta mais do que lhe damos. 
     Foi após Jesus ter dado graças a Deus pelo que tinha, que o alimento foi 
multiplicado. À medida que agradecemos a Deus o que Ele nos tem dado, 
as nossas necessidades são supridas. 
     Os discípulos também ajudaram no milagre. Conforme eles recebiam 
das mãos de Jesus, o alimento partido, este ia crescendo e multiplicando-se 
para satisfazer as necessidades. A Palavra de Deus é algumas vezes 
chamada “pão” e “carne”. Ao compartilharmos a Sua Palavra com outros, 
Deus a abençoa-a e faz com que ela satisfaça espiritualmente as pessoas fa-
mintas. 
     Jesus sempre fez tudo de um modo ordeiro. Ele organizou todas as 
coisas para que aquela grande multidão fosse alimentada, sem confusão. 
Depois Ele mandou que os discípulos recolhessem tudo o que tinha 
sobrado, ensinando-nos que não devemos ser esbanjadores. 
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     O povo ficou entusiasmado com este milagre. O Messias que Deus tinha 
prometido enviar ao Seu povo, seria um profeta como Moisés. Moisés tinha 
orado no deserto, e Deus enviara um alimento chamado maná. Jesus 
também tinha milagrosamente alimentado uma grande multidão naquele 
lugar isolado. Ele deveria ser o Profeta, o Messias. Eles queriam fazê-Lo 
rei. 
     Mas Jesus não tinha vindo para derrubar o governo romano e tornar-Se 
governador no Seu pais. Ele viera para derrubar, destruir o poder do 
pecado, naqueles que quisessem viver rectamente. Ele tornar-se-ia o Senhor 
e Rei de muitas vidas, mas o Seu reino era espiritual, não politico. O povo, 
entretanto, não compreendia isto, então Ele teve que Se afastar dele. 
 

Para Fazer 
 
1. Agradece a Deus o seu alimento, antes de comer? O fá-lo-á daqui em 
diante?  
 
2Qual o milagre que Jesus fez com os cinco pães e os dois pequenos peixes 
do rapaz?  
a) Ele fez com que fossem suficientes para alimentar os 12 discípulos. 
b) Ele encheu com eles 12 cestos. 
c) Ele multiplicou-os de tal modo, que alimentaram quase 5.000 homens. 
 
3. O que é que o povo quis fazer depois que Jesus os alimentou? 
a) Arrepender-se dos seus pecados e ser salvo.   
b) Coroar Jesus, rei do seu pais. 
c) Aceitar Jesus como seu guia espiritual. 
 
JESUS ANDA POR CIMA DAS ÁGUAS: Leia João 6:16-21. 
     Atravessando o lago da Galileia, os discípulos foram surpreendidos por 
uma tempestade, e ficaram com medo porque o barco estava quase a 
naufragar. Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas, e entrou 
no barco para os salvar. Quem pode andar em cima das águas, ou fazer 
cessar uma tempestade? Por acaso um simples homem poderia fazer isto? 
Jesus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é o Filho de Deus. 
     Ter Jesus dentro do barco é como ter Jesus nas nossas vidas. Com Ele 
nós estamos seguros no meio das tempestades da vida. Ele tira de nós o 
medo e dá-nos paz. David, o escritor dos cânticos, dos tempos bíblicos, 
escreveu: 
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“Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas 
tribulações” (Salmo 34:6). 
 

Para Fazer 
 
4. O Senhor, já alguma vez, o libertou dos seus temores, lhe deu paz, e o 
livrou dos seus problemas? Dê-Lhe graças por isso! 
 
O POVO PROCURA JESUS: Leia João 6:22-24. 
     Jesus era muito popular. Aonde quer que Ele fosse, as multidões 
seguiam-No. Eles pensavam que Ele era exactamente o tipo de pessoa que 
precisavam como rei. Com o Seu poder miraculoso, Ele podia curar todos 
os doentes. Ele dar-lhes-ia alimento e assim não precisariam de trabalhar. 
     Naquela época, a morada de Jesus era na cidade de Cafarnaum, na costa 
oeste do mar da Galileia. A multidão que tinha desejado fazer d’Ele o seu 
líder, num movimento revolucionário, seguiu-O até lá. Mas Jesus não levou 
em consideração o que eles queriam. Mais tarde os Seus inimigos     
acusaram-No de tentar incitar uma revolução, mas todo o povo sabia quão 
tola era aquela acusação. 
 

Para Fazer 
 
5. Onde é que era a morada de Jesus naquela época?  
a) Em Cafarnaum, no mar Mediterrâneo. 
b) Em Cafarnaum, no mar da Galileia. 
c) Em Nazaré. 
 
JESUS, O PÃO DA VIDA: Leia João 6:25-59. 
     Jesus ensinou que Deus queria que o povo cresse n’Ele. O povo 
perguntou-Lhe: “Que faremos para executar as obras de Deus?” e Jesus 
respondeu: “... creiais naquele que ele enviou” (28-29). 
     Eles queriam que Jesus lhes desse o maná, mas Ele disse-lhes que tinha 
para eles uma coisa melhor do que o maná. Ele era o Pão da Vida que Deus 
tinha enviado do céu. 
     Algumas pessoas ficaram zangadas quando Jesus disse que elas 
precisavam de comer a Sua carne e beber o Seu sangue. Este é um outro 
exemplo de linguagem figurada. Jesus queria dizer que as pessoas tinham 
que O receber nas suas vidas, da mesma forma que recebiam o alimento 
para os seus corpos. O alimento dava-lhes vida física. Ele dar-lhes-ia vida 
eterna. 
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     Algum tempo depois, Jesus deu aos Seus discípulos o pão e o vinho e 
disse-lhes que estes representavam o Seu corpo e o Seu sangue. Jesus disse-
lhes que quando eles se reunissem para comer, deveriam lembrar-se da Sua 
morte. É por isso que hoje temos o que chamamos “A Ceia do Senhor” ou 
“Santa Comunhão”. Participar da comunhão ou ceia, não salva ninguém. 
Não deve participar da ceia a menos que já tenha sido salvo dos pecados. 
 

Para Fazer 
 
6. Sublinhe o versículo que mais gostou, neste texto. 
 
7. Decore João 6:29. 
 
8. O que Jesus quis dizer quando afirmou: “Se vocês não comerem a carne 
do Filho do homem e não beberem o Seu sangue, não terão vida em si 
mesmos”? 
a) Que as pessoas tinham, realmente, de comer a Sua carne. 
b) Que as pessoas tinham, realmente, de beber o Seu sangue. 
c) Que as pessoas tinham de O receber nas suas vidas, da mesma forma que  
    recebiam o alimento para os seus corpos. 
 
9. Qual é o propósito da Santa Ceia? 
a) Salvar-nos do pecado. 
b) Mostrar que somos membros da igreja. 
c)Representar o corpo e o sangue de Jesus, pois os crentes celebram a  
    comunhão em memória da morte de Cristo. 
 
AS PALAVRAS DE VIDA ETERNA : Leia João 6:60-71. 
     No tempo presente, também alguns começam a seguir Jesus, mas 
ofendem-se e afastam-se d’Ele. Jesus perguntou aos discípulos se eles 
queriam deixá-Lo. Pedro respondeu: “Mestre, para quem iremos nós? Só tu 
tens as palavras que dão a vida eterna” (68*). É muito importante que nós 
compreendamos a verdade contida nas palavras de Pedro. 
     É necessário que conheçamos Jesus para termos a vida eterna, não 
apenas sabermos a respeito d’Ele. Talvez saiba alguma coisa a respeito do 
presidente do seu país, mas não o conhece pessoalmente. Muitas pessoas 
sabem a respeito de Jesus, mas não o conhecem como seu Salvador. 
 
“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e 
a Jesus Cristo, a quem enviaste” (João 17:3). 
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     Conhece Jesus como seu Salvador? Se não O conhece, precisa orar, 
agora mesmo, confessando os seus pecados e pedindo a Deus para o salvar. 
A sua esperança de salvação deve estar não naquilo que tem feito, mas no 
que Jesus fez por si. 

 
Para Fazer 

 
10. Reflicta sobre João 17:3. 
 
11. O que é que Pedro disse? 
a) “Senhor, a quem vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida  
    eterna.” 
b) “Senhor, estes ensinamentos são difíceis demais.” 
c) “Senhor, como o Senhor pode dar-nos a Sua carne para comer?” 
 
12. O que precisa de fazer para ser salvo? 
a) Precisa de crer que Jesus morreu por si e aceitá-Lo como seu Salvador. 
b) Precisa de saber alguma coisa a respeito de Jesus. 
c) Precisa de ter uma boa nota no estudo deste curso por correspondência. 
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João 7 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus e os Seus Irmãos 
Jesus na Festa dos Tabernáculos  
Jesus é o Messias? 
Guardas para Prender Jesus 
A Fonte da Água da Vida 
O Povo Divide-se 
Os Líderes Judeus Não Crêem 
 
JESUS E OS SEUS IRMÃOS: Leia João 7:1-9. 
     Este capítulo fala-nos da opinião de diferentes pessoas a respeito de 
Jesus. Alguns não queriam crer n’Ele. Outros estavam cegos pelas suas 
próprias ideias que eram contrárias aos ensinos de Jesus. Alguns odiavam-
No porque Ele pregava contra o mal que eles praticavam. 
     Nessa época, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam que Ele era o 
Messias. Mais tarde eles creram. Muitos dos inimigos de Jesus 
converteram-se se após a Sua ressurreição. É possível que alguns daqueles 
que são inimigos do Evangelho, hoje, venham a aceitar Jesus, se orar por 
eles. Jesus mandou que os Seus seguidores amassem os seus inimigos e 
orassem por eles. 
 

Para Fazer 
 
1. Conhece pessoas que odeiam o Evangelho? Ore por elas. 
 
2. Todos os seus irmãos e irmãs crêem em Jesus? Ore por eles. 
 
JESUS NA FESTA DOS TABERNÁCULOS: Leia João 7:10-24. 
     Sete versículos, neste capítulo dizem-nos que Jesus estava em perigo. 
Leia os versículos 1, 13, 19, 25, 30, 32 e 44. Apesar do perigo, Ele 
continuou a ensinar e foi a uma celebração religiosa em Jerusalém. Muitos 
dos seguidores de Jesus estão em perigo, hoje. Nós devemos orar, pedindo 
que Deus lhes dê coragem para continuarem a pregar, ensinar ou 
testemunhar. Os ensinos de Jesus surpreenderam os líderes. Eles sabiam 
que Ele não tinha frequentado as suas escolas de alto padrão educacional. 
As verdades que Ele ensinava provinham de Deus. 
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     Leia o versículo 17. Se estivermos desejosos de fazer o que Deus quer, 
Ele mostrar-nos-á a verdade. Muitas pessoas que não crêem no Evangelho, 
têm este problema: não conseguem reconhecer a verdade, porque não estão 
a querer obedecer a Deus. Mesmo certas pessoas que não criam na 
existência de Deus, encontraram-No quando oraram sinceramente: “Ó 
Deus, se Deus existe, por favor, revele-Se a mim. Ajude-me a encontrar a 
verdade e eu segui-Lo-ei.” 
     Alguns ainda estavam a queixar-se de Jesus, por ele ter curado no 
sábado. Uma lei algumas vezes parece contradizer outra. Quando isto 
sucede, Jesus ensinou que devemos obedecer à mais importante delas. Por 
exemplo, a lei dizia que nenhum trabalho deveria ser feito no sábado; dizia 
também que todos os rapazes deveriam ser circuncidados no oitavo dia. Se 
o oitavo dia fosse um sábado, o povo quebrava a lei do sábado, para 
guardar a lei da circuncisão. Jesus ensinou que a lei da bondade era mais 
importante do que a lei do sábado. 
 

Para Fazer 
 
3. Porque é que os ensinos de Jesus eram tão notáveis? 
a) Porque Ele tinha frequentado escolas de alto padrão educacional. 
b) Porque os sacerdotes e os fariseus eram os Seus mestres. 
c) Porque os Seus ensinos provinham de Deus. 
 
4. Ore pelos seus amigos que ainda não estão salvos, para que Deus faça 
com que eles deixem os seus pecados e assim possam reconhecer a verdade 
do Evangelho. 
 
5. Ore por aqueles que estão em perigo por estarem a seguir Jesus. 
 
JESUS É O MESSIAS?: Leia João 7:25-31. 
     O povo ficou admirado de ver Jesus a ensinar no templo, porque eles 
sabiam que os líderes religiosos estavam a tentar matá-Lo. Mas eles não 
puderam matá-Lo, até chegar o tempo previsto por Deus para Jesus morrer. 
Jesus sabia que Deus O tinha enviado e que Deus O ajudaria a completar o 
Seu trabalho. Então Ele continuou a ensinar no templo. Porque Ele teve 
coragem de fazer o que Deus queria que Ele fizesse. Um número muito 
maior de pessoas creram n’Ele e foram salvas dos seus pecados. 
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Para Fazer 
 
Preencha os espaços em branco. 
 
6. O que os lideres religiosos queriam fazer a Jesus? __________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
7. Quem tinha enviado Jesus? ____________________________________ 
 
8. É sempre fácil fazer o que Deus quer que faça? ____________________ 
 
9. Quem cuidará de si? __________________________________________ 
 
GUARDAS PARA PRENDER JESUS: Leia João 7:32-36. 
     O facto de cada vez mais pessoas estarem a crer em Jesus, fez com que 
os fariseus, mais do que nunca, procurassem matá-Lo. Jesus sabia que eles 
O matariam. Ele tinha vindo à terra para morrer pelos nossos pecados. Jesus 
falou sobre a Sua morte, dizendo que iria para um lugar onde eles não 
poderiam ir. A Sua obra estaria completa, então. Ele voltaria para o céu, 
para estar junto de Deus, o Pai. Aqueles que seguem Jesus também irão 
para o céu, após a morte. 
 

Para Fazer 
 
10. Como sabemos que Jesus tinha inimigos? 
a) Os chefes dos sacerdotes queriam matá-Lo.  
b) O governador romano mandou prendê-Lo.  
c) Toda a multidão queria matá-Lo. 
 
A FONTE DA ÁGUA DA VIDA : Leia João 7:37-39. 
     Jesus disse: “Se alguém tem sede, venha a mim, e beba” (37). Nós já 
aprendemos que Jesus comparou a salvação à água da vida. Mas no 
versículo 39 fica claro que a “água”, aqui, refere-se ao Espírito Santo, que 
seria dado aos crentes, após terem sido salvos. Depois de uma pessoa ser 
salva dos seus pecados, ela deve desejar ser cheia do Espírito Santo. No 
livro de Actos, vemos que os crentes foram cheios do Espírito Santo, depois 
que receberam Jesus como Salvador. 
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Para Fazer 
  
11. Quando Jesus disse: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba”, sobre 
o que é que Ele estava a falar? 
a) Sobre a salvação a qual Ele chamava “água da vida”. 
b) Sobre o Espírito Santo que seria dado aos crentes após serem salvos. 
c) Sobre a água do rio Jordão. 
 
O POVO DIVIDE-SE : Leia João 7:40-44. 
     Naquela época, da mesma forma que hoje, as pessoas tinham opiniões 
diferentes sobre Jesus. Aqueles que diziam ser Ele o Profeta que Deus tinha 
prometido, o Messias, o Filho de Deus, estavam certos. 
     Jesus vivia na província da Galileia, mas Ele tinha nascido em Belém. 
Tanto Lucas como Mateus nos dão a genealogia de Jesus, mostrando que 
Ele era descendente de David. Ele cumpriu a profecia sobre o Messias. 
 

Para Fazer 
 
Preencha os espaços em branco. 
 
12. Onde é que o povo dizia que o Messias nasceria? __________________ 
 
13. Onde é que Jesus nasceu? ____________________________________ 
 
14. Jesus era descendente de David? _______________________________ 
 
OS LÍDERES JUDEUS NÃO CRÊEM: Leia João 7:45-52. 
     Os fariseus queriam mandar prender Jesus. Um dos guardas disse: 
“Nunca homem algum falou assim como este homem” (46). Ninguém jamais 
pôde falar como Jesus falou, porque ninguém mais era Deus. Nós devemos 
aprender o que Jesus diz sobre as coisas, e colocar os Seus ensinos acima 
de qualquer coisa que outros digam. 
 

Para Fazer 
 
15. Qual o testemunho de um dos guardas, sobre Jesus? 
a) “Nunca homem algum falou assim como este homem.” 
b) “Nenhum profeta vem da Galileia.” 
c) “Como este homem tem tanto conhecimento, sem nunca ter frequentado  
    uma escola?” 
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João 8 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Mulher Adúltera 
Jesus, a Luz do Mundo 
Vocês Não Podem Ir Para Onde Eu Vou  
Os Livres e os Escravos 
Jesus e Abraão 
 
A MULHER ADÚLTERA : Leia João 8:1-11. 
     Jesus deu uma boa regra sobre quando criticar e condenar outros, 
quando disse:  
 
“... Aquele, que, entre vós, está sem pecado, que seja o primeiro que atire 
pedra contra ela” (João 8:7). 
 
     É bem provável que o que Jesus escreveu com o dedo no chão, tenha 
sido uma lista de pecados cometidos pelos homens. Eles ficaram 
envergonhados e foram embora. Jesus era o único lá, que não tinha pecado. 
Ele não condenou a mulher. Ele salvou a vida dela e perdoou os seus 
pecados. Ele disse-lhe que fosse embora e não pecasse mais. Quando Deus 
nos perdoa, é preciso que não continuemos a pecar. 
 

Para Fazer 
 
1. Reflicta sobre João 8:7.  A qualquer momento que sentir vontade de 
criticar alguém, repita este versículo para si  mesmo. 
 
2. Ore para que aqueles que pedem o perdão de Deus deixem de pecar. 
 
JESUS, A LUZ DO MUNDO: Leia João 8:12-20. 
     Jesus disse ao povo que Ele era a Luz do mundo. A Bíblia, muitas vezes, 
fala do pecado, comparando-o às trevas. Jesus como uma luz brilhante, 
revela-nos os nossos pecados e também nos mostra o caminho para o céu. 
Não podemos ir para o céu, a menos que nossos pecados sejam perdoados. 
O versículo 24 diz que aqueles que não crêem em Jesus morrerão nos seus 
pecados. 

Para Fazer 
 
3. Volte à introdução que João escreveu para as suas Boas-Novas, e leia 
outra vez João 1:1-9.  
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4. Porque é que Jesus Se chamou a Si mesmo a Luz do mundo? 
a) Porque Ele é a verdadeira Luz que nos mostrará os nossos pecados e  
    apontará para nós o caminho para o céu.  
b) Porque Ele sempre ensinava de dia, não à noite. 
c) Porque Ele deu a todos uma lâmpada para ser usada à noite. 
 
VOCÊS NÃO PODEM IR PARA ONDE EU VOU: Leia João 8:21-30. 
     Mais uma vez Jesus falou ao povo sobre a Sua morte, dizendo que Ele 
iria para um lugar aonde eles não poderiam segui-Lo. Ele tinha vindo do 
céu e ia voltar para lá. Mas antes disso o Filho do homem teria que ser 
pendurado numa cruz, para morrer pelos pecados do mundo. Lembra-se de 
como Jesus falou sobre isso com Nicodemos, no capítulo 3? 
     “... Eu sou o que sou...” (Êxodo 3:14), foi o nome que Deus usou para Si 
mesmo, quando Moisés perguntou qual era o Seu nome. É a morte e a 
ressurreição de Jesus que nos levam a crer que Ele é o nosso Salvador. 
 

Para Fazer 
 
5. Leia três vezes os versículos 23-24, 28-29. 
 
6. A quem é que Jesus disse que o Filho do homem teria que ser pendurado 
assim como Moisés pendurou numa estaca a serpente de bronze, no 
deserto? 
____________________________________________________________ 
 
7. Leia novamente João 3:14-21. 
 
OS LIVRES E OS ESCRAVOS: Leia João 8:31-47. 
     Jesus disse que aquele que peca é escravo do pecado. Um homem 
pecador não consegue parar de pecar, mesmo quando assim o deseja. 
Muitos já confessaram que não sabem por que fazem as coisas que fazem, 
mas parece que não podem deixar de fazê-las. 
     Um escravo sempre tem um dono, e um pecador é escravo do diabo. 
Mas se obedecermos aos ensinos de Jesus, Ele libertar-nos-á do pecado e 
do diabo. 
 
“...Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus 
discípulos; e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o 
Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8:31-32, 36). 
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Para Fazer 
 
8. Reflicta sobre João 8:31-32.  
 
Transcreva e reflicta sobre João 8:36. ______________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
9. Ore por quaisquer amigos seus, que sejam escravos do pecado, para que 
encontrem liberdade em Jesus. 
 
JESUS E ABRAÃO: Leia João 8:48-59. 
     Alguns daqueles que ouviram Jesus dizer estas coisas ofenderam-se. 
Eles disseram que nunca tinham sido escravos. Eles eram descendentes de 
Abraão e tinham nascido livres. Nós não gostamos de pensar que somos 
escravos de Satanás, mas isto é um facto, até que Jesus nos liberte.  
     Quando os judeus falaram outra vez de Abraão, Jesus disse-lhes que 
Abraão ficara contente ao ver o Seu dia. Ele também afirmou: “Antes de 
Abraão nascer, Eu sou”. Quando Jesus usou as palavras “Eu sou”, no tempo 
presente, Ele usou as mesmas palavras usadas por Deus em Êxodo 3:14: 
 
“Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos 
de Israel: Eu sou me enviou a vós.” 
 
     As palavras de Jesus enfureceram tanto alguns dos líderes, que eles 
tentaram apedrejá-Lo. Mas Jesus saiu do templo salvo, porque ainda não 
era chegada a hora, determinada por Deus, para a Sua morte. É verdade que 
Ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas não antes da hora marcada 
por Deus. 

Para Fazer 
 
10. O que é que Jesus disse sobre Si mesmo e Abraão? 
a) “Abraão é meu pai, também.” 
b) “Eu nunca vi Abraão.” 
c) “Antes de Abraão nascer, Eu sou.” 
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João 9 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus e o Cego 
Os Fariseus Fazem Perguntas  
A Cegueira Espiritual 
 
JESUS E O CEGO: Leia João 9:1-12. 
     Os discípulos criam que todas as doenças eram uma punição pelo 
pecado. Mas, então, porque é que um homem deveria nascer cego? Não 
poderia ser por causa dos seus pecados. Ele nasceu cego, pois, antes de 
poder praticar qualquer mal. Seria, então, a sua cegueira, consequência do 
pecado dos seus pais? 
     Jesus explicou que nem sempre a doença e o sofrimento são resultantes 
do pecado. Muitas doenças surgem de causas naturais e não têm nada a ver 
com o pecado e o castigo. A cegueira deste homem dar-lhe-ia a 
oportunidade de ser curado por Jesus, e ser salvo dos seus pecados. 
Também proporcionaria a outros, a oportunidade de verem o poder de Deus 
e assim crerem em Jesus. Assim, Deus, que sabe todas as coisas antes que 
aconteçam, permitiu que aquele homem nascesse cego. 
     Algumas vezes não podemos entender o motivo dos nossos sofrimentos. 
Tentamos sanar as causas naturais de uma doença, ter cuidado com a nossa 
saúde, mas ainda assim nós e os nossos filhos sofremos as consequências 
de acidentes e enfermidades. E perguntamos: “Senhor, porque é que isto me 
aconteceu a mim?” 
     Algumas vezes Deus usa o sofrimento para nos corrigir. Devemos 
examinar o nosso coração e vida, e pedir perdão por qualquer coisa errada 
que tenhamos dito ou praticado; qualquer atitude errada ou pensamentos 
pecaminosos. Devemos orar pedindo que Deus nos cure. Acima de tudo, 
oremos para que através dos nossos sofrimentos, outros possam ver o poder 
e o amor de Deus e dar-Lhe louvor. É o nosso desejo que todas as coisas 
nas nossas vidas contribuam para a glória de Deus. 
 

Para Fazer 
 
1. Porque é que aquele homem tinha nascido cego?  
a) Por causa dos seus pecados. 
b) Por causa dos pecados dos pais. 
c) Para que o poder de Deus se manifestasse. 
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2. Porque o cego não sabia quem era aquele que o curara? 
a)  Porque ele só foi curado da cegueira após ter ido lavar-se no tanque de  
    Siloé. 
b)  Porque ao ser curado ele não perguntou a Jesus quem Ele era. 
c)  Porque Jesus era um estranho na cidade. 
 
OS FARISEUS FAZEM PERGUNTAS: Leia João 9:13-34. 
     Os inimigos de Jesus ficaram irritados porque Ele curara o cego num 
sábado. Eles nem mesmo pensaram no facto daquele homem ter sido 
curado, e não se alegraram com isto. Tentaram convencer o homem curado, 
que Jesus era pecador, e finalmente expulsaram-no da sinagoga (igreja dos 
fariseus). 
     Este homem que foi curado por Jesus, deu-nos um bom exemplo. Os 
seus argumentos não puderam convencer os lideres religiosos que Jesus 
fora enviado por Deus, mas ele podia dizer o que Jesus tinha feito por ele. 
Nós também podemos fazer isto. 
 
“Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo” (João 9:25). 
 

Para Fazer 
 
3. Reflicta sobre João 9:25. 
 
4. Ore para que Deus o ajude a dizer aos outros o que Jesus fez por si. 
 
A CEGUEIRA ESPIRITUAL : Leia João 9:25. 
     Era uma coisa muito séria, ser expulso da sinagoga, quase como ser 
declarado morto. Jesus foi à procura do homem a fim de encorajá-lo. Ele 
declarou ao homem que era o Salvador, e este creu e louvou-O. 
     Jesus falou sobre cegueira espiritual. Os fariseus foram culpados da sua 
cegueira espiritual, porque se recusaram a aceitar a verdade. Mas, o 
mendigo cego creu em Jesus e foi, tanto curado, quanto salvo dos seus 
pecados. 
     Se não queremos ser cegos espirituais, precisamos de aceitar Jesus como 
nosso Salvador pessoal. Jesus vem a nós e abre os nossos olhos espirituais, 
enquanto lemos a Bíblia e oramos. 
 
“Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei” 
(Salmo 119:18). 
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Para Fazer 
 
5. A que é que outra espécie de cegueira, Jesus Se referiu! 
a) Cegueira parcial – quando a pessoa precisa de óculos. I 
b) Cegueira espiritual – daqueles que não crêem em Jesus. 
c) Daltonismo – quando a pessoa não distingue as cores. 
 
6. O que é que cada um de nós precisa de fazer, para ser curado da cegueira 
espiritual? 
a) Aceitar pessoal e individualmente Cristo como o nosso Salvador. 
b) Tornar-se membro de uma igreja. 
c) Que alguém ponha lama nos seus olhos. 
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João 10 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Rebanho de Ovelhas 
Jesus, o Bom Pastor 
Os Judeus Rejeitam Jesus 
 
O REBANHO DE OVELHAS : Leia João 10:1-6. 
     Uma parábola é uma história curta que fala de coisas naturais para 
explicar verdades espirituais. Jesus é o Bom Pastor que cuida e alimenta as 
Suas ovelhas. As ovelhas de Jesus são todos aqueles que crêem n’Ele e O 
seguem. Nos tempos bíblicos, o pastor sempre ia à frente das suas ovelhas, 
chamando-as enquanto caminhava. Todas as ovelhas conheciam a sua voz e 
o seguiam. Quando outro pastor se aproximava com as suas ovelhas, de um 
outro rebanho, nenhuma das ovelhas deste rebanho o seguia porque elas 
conheciam a voz do seu pastor. 
 

Para Fazer 
 
1. Porque Jesus chamou a Si mesmo “O Bom Pastor”? 
a) Porque Ele possuía muitas ovelhas. 
b) Porque Ele cuidava bem das ovelhas e cabras.  
c) Porque Ele cuida daqueles que Lhe pertencem, como um pastor cuida  
    das suas ovelhas. 
 
JESUS, O BOM PASTOR: Leia João 10:7-21. 
     Jesus falou de Si mesmo como a porta. Nos tempos bíblicos, um pastor 
guardava as suas ovelhas num curral fechado, à noite, para as proteger dos 
animais selvagens. Depois de todas as ovelhas se encontrarem dentro do 
curral, seguras, o pastor sentava-se à porta vigiando e protegendo as suas 
ovelhas. Desde que ali estivesse, o pastor tinha a certeza de que nenhum 
animal selvagem poderia entrar no curral. 
     Um ladrão não tentaria entrar pela porta para roubar uma ovelha, mas 
saltaria o muro, se pudesse. Jesus disse que alguns líderes religiosos eram 
semelhantes a ladrões. Eles, de facto, não amavam as pessoas, mas somente 
desejavam tirar delas, o que pudessem. 
     Jesus disse que não tinha vindo para destruir, mas para dar vida; vida em 
abundância. Vida em abundância significa uma vida maravilhosa na terra, e 
uma vida eterna no céu. 
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     Jesus disse: “Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo.” Ele não 
disse que era uma de muitas portas, mas que Ele era a Porta – a única porta. 
Algumas pessoas tentam chegar até Deus através de profetas, de santos, de 
Maria, mãe de Jesus, ou filiando-se em alguma igreja. Mas Jesus é o único 
caminho, a única porta para a salvação. 
     Jesus disse que é necessário que entremos por essa porta. Da mesma 
forma que a porta ficava aberta para as ovelhas, Jesus convida todos a vir a 
Ele e ter a vida eterna. Mas Deus não vai forçar ninguém a ir a Jesus e ser 
uma das Suas ovelhas. Cada pessoa tem que fazer a sua própria escolha. Se 
decidir entrar pela “Porta”, passará a fazer parte do rebanho de Jesus, e será 
salvo. Se não entrar, não será salvo. Esta é a realidade e não há como negá-
la. 
     Jesus disse que daria a Sua vida pelas suas ovelhas. Ele faria isto pela 
Sua própria vontade, ninguém poderia tirar a Sua vida, se Ele não o 
permitisse. Naqueles dias algumas pessoas estavam a tentar matá-Lo. 
Chegaria o dia em que Ele seria crucificado e pregado numa cruz de 
madeira e deixado lá para morrer. 
     Quando chegasse a hora de Ele morrer, permitiria que os Seus inimigos 
O matassem. Mas Ele sabia que a morte não seria o fim para Ele. Ele disse: 
“O Pai ama-me porque dou a minha vida para poder tornar a recebê-la” (17*). 
Jesus voltaria a viver e provaria o seu poder sobre a morte porque Ele era 
verdadeiramente o Filho de Deus. 
     Mais uma vez alguns enfureceram-se com as palavras de Jesus, mas 
outros creram. Aqueles que não creram não eram as Suas ovelhas, pois as 
Suas ovelhas ouviriam a Sua voz. 
 

Para Fazer 
 
2. Quantas portas há, para a salvação?  
a) Muitas, pois há muitas religiões através das quais podemos ser salvos. 
b) Pelo menos quatro: Maria, os santos, os profetas, a igreja. 
c) Somente uma, e esta porta é Jesus. 
 
3. O que é que precisa fazer para ser salvo? 
a) Precisa de entrar pela “Porta” para ser salvo. 
b) Tem que esperar até que alguém abra a porta. 
c) Não precisa de fazer nada. 
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4. Como é que Jesus disse que demonstraria o Seu amor pelas Suas 
ovelhas? 
a) Ele guiá-las-ia a verdes pastos. 
b) Ele daria a Sua vida por elas. 
c) Ele guiá-las-ia para junto de águas tranquilas. 
 
OS JUDEUS REJEITAM JESUS: Leia João 10:22-42. 
     Alguns dentre o povo queriam matar Jesus porque Ele afirmava ser o 
Filho de Deus (26) e dizia que dava a vida eterna aos Seus seguidores (28). 
Outros aceitaram-No como o seu Bom Pastor e seguiram-No. Você também 
precisa de escolher entre seguir Jesus, ou seguir o seu próprio caminho 
corno urna ovelha perdida. 
 

Para Fazer 
 
5. Quando Jesus Se apresentou como o “Bom Pastor”, como é que o povo 
O recebeu? 
a) Alguns quiseram matá-Lo; outros seguiram-No. 
b) Eles rejeitaram-No. 
c) Todos creram n’Ele. 
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João 11 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Morte de Lázaro 
Jesus, a Ressurreição e a Vida  
Jesus Chora 
A Ressurreição de Lázaro 
O Plano Contra Jesus 
 
A MORTE DE LÁZARO : Leia João 11:1-16.  
     Nós já vimos que Jesus tinha poder sobre as doenças. Agora, nestes 
versículos, vemos que Ele também tinha poder sobre a morte. Nós sabemos 
que os médicos, nos nossos dias, são treinados para ajudarem as pessoas 
doentes, dando-lhes os remédios de que necessitam. Mas nenhum deles 
jamais aprendeu como trazer de volta à vida um homem morto. Jesus tem 
esse poder em Si porque Ele é Deus, o Doador de toda a vida. 
     Maria, Marta e Lázaro viviam em Betânia, que ficava mais ou menos a 
três km de Jerusalém. Quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram 
avisar Jesus, mas Ele não foi para lá logo que recebeu a mensagem. Jesus 
agiu assim, não porque Ele não amava Lázaro mas porque sabia o que iria 
fazer. Jesus sabia que ressuscitando Lázaro, faria com que o povo louvasse 
Deus de maneira muito mais profunda do que se Ele apenas o curasse da 
sua enfermidade. 
     Quando Jesus disse que ia para Betânia, os discípulos tentaram impedi-
Lo. A vida de Jesus, muitas vezes, tinha corrido perigo em Jerusalém, e os 
discípulos ficaram preocupado com Ele.  
     Outra vez Jesus falou de Si mesmo como a “Luz do mundo”, dizendo 
que aqueles que O seguissem não tropeçariam na escuridão. 
 

Para Fazer 
 

1. Quando as irmãs de Lázaro mandaram ir buscar Jesus, porque é que Ele 
não foi imediatamente para curar o Seu amigo? 
a) Jesus estava ocupado demais para Se preocupar com um doente. 
b) Jesus tinha medo de ir a Jerusalém, porque a Sua vida corria perigo. 
c) Jesus sabia que Lázaro morreria, mas que esta seria uma oportunidade de  
    demonstrar o poder de Deus. 
 
2. Já se perguntou porque é que as suas orações não foram respondidas 
imediatamente? Pareceu-lhe que Jesus não Se importava com elas? 
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JESUS, A RESSURREIÇÃO E A VIDA: Leia João 11:17-27. 
     Quando Jesus chegou à Betânia, Lázaro já tinha morrido e estava 
enterrado há quatro dias. Marta correu ao encontro do Senhor, dizendo: 
“Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não teria morrido” (22*). Ela disse 
também que sabia que Deus daria a Jesus qualquer coisa que Ele pedisse. 
Vemos neste texto como Jesus conduziu esta mulher a uma fé ainda maior 
n’Ele. Primeiramente Ele disse-lhe que o irmão ia ressuscitar. Marta sabia 
disto, mas ela estava a pensar que esta ressurreição seria no Julgamento 
Final, quando todos os mortos ressuscitarão. 
 
“... Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, 
viverá” (João 11:25). 
 
     Aqueles que crêem em Jesus nunca morrerão espiritualmente. Ainda que 
os seus corpos morram, viverão novamente quando chegar a hora da sua 
ressurreição. 
     Marta disse que cria que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus foi com 
Marta e os outros, até ao túmulo de Lázaro. Naqueles dias, os mortos geral-
mente eram sepultados em grutas ou em covas nas encostas de colinas 
rochosas. O corpo era colocado dentro e a entrada da gruta era fechada por 
uma enorme pedra. 

 
Para Fazer 

 
3. O que é que Jesus disse para Marta? 
a) Que Ele era a ressurreição e a vida. 
b) Que Lázaro ressuscitaria na ressurreição final. 
c) Que não havia ressurreição. 
 
4. Havia quanto tempo é que Lázaro estava enterrado? ________________ 
 
5. Decore João 11:25. 
 
6. Transcreva e reflicta sobre versículo 27. __________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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JESUS CHORA: Leia João 11:28-37. 
     Jesus é um amigo verdadeiro que Se preocupa quando temos problemas 
e tristezas. Ele chorou com Marta, Maria e os seus amigos, mas mais tarde 
Ele transformou aquela tristeza em alegria. Podemos levar as nossas 
aflições a Ele e encontramos conforto. 
 
Jesus importa-Se quando o meu coração sofre 
Tão profundamente que não se alegra, nem canta, 
Quando as cargas pesam, as preocupações afligem,  
E o caminho apresenta-se cansativo e longo? 
Jesus importa-Se quando tive de dizer “adeus” 
A quem eu mais amava, na terra, 
E o meu triste coração dói tanto, que quase parte?  
Isso significa algo para Ele? Será que Ele vê? 
Ó, sim. Ele importa-Se. Eu sei que Se importa,  
O Seu coração comove-se com a minha dor; 
Quando os dias são cansativos, 
As longas noites fatigantes, 
Eu sei que o meu Salvador Se importa. – Frank E. Graeff 
 

Para Fazer 
 
7. Ore por alguém que conhece e sabe que está a sofrer e a necessitar do 
consolo de Jesus. 
 
A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO : Leia João 11:38-44. 
     O que será que Jesus vai fazer? Esta era a pergunta que estava na mente 
de todos que ali estavam. Primeiro Jesus orou, agradecendo a Deus por 
ouvi-Lo. Depois, Ele ordenou: “Lázaro, sai para fora” (43). O morto ouviu a 
voz de Jesus e regressou da morte para a vida. 
     Este quadro deixa-nos antever o dia em que todos os mortos sairão dos 
seus túmulos. A ressurreição dar-se-á em duas etapas. Aqueles que são 
salvos ressuscitarão primeiro. Bem mais tarde os perdidos ressuscitarão e 
serão julgados pelos seus pecados. 
 
“Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão 
nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a 
ressurreição da vida; e os que fizeram o mal, para a ressurreição da 
condenação” (João 5:28-29). 
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“Porque, assim como todos morrem em Adão, assim, também, todos serão 
vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, 
depois os que são de Cristo, na sua vinda” (1 Coríntios 15:22-23). 
 
“Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram...” 
(Apocalipse 20:5). 
 

Para Fazer 
 
8. O que é que Jesus fez por Lázaro? 
a) Ele chorou a morte de Lázaro; isso foi tudo que pôde fazer. 
b) Ele mandou que Lázaro saísse do túmulo, e Lázaro voltou a viver. 
c) Ele confortou Marta e Maria dizendo que o irmão ressuscitaria no último  
    dia, na ressurreição final. 
 
9. Todos os que morreram ressuscitarão? 
a) Não, nem todos ressuscitarão, só os bons.  
b) Não, nem todos ressuscitarão, só os maus, os quais irão para o inferno. 
c) Sim, todos ressuscitarão: os bons voltarão a viver para sempre, e os maus  
    serão condenados. 
 
O PLANO CONTRA JESUS: Leia João 11:45-57. 
     O milagre da ressurreição de Lázaro foi levado ao conhecimento dos 
líderes religiosos. Alguns dos líderes criam que jamais haveria uma 
ressurreição. Todos os líderes temiam que o governo romano viesse a agir 
contra eles e, então, fizeram planos para matar Jesus. Caifás, que era o 
presidente dos sacerdotes, disse que seria melhor que um homem morresse, 
do que um país todo ser destruído. 
 

Para Fazer 
 

10. O que é que os líderes religiosos pensaram da ressurreição de Lázaro? 
a) Eles adoraram Deus. 
b) Eles decidiram que Jesus deveria morrer.  
c) Eles não creram que Lázaro tinha morrido. 
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João 12 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus em Betânia 
O Plano Contra Lázaro 
Jesus Entra em Jerusalém  
Alguns Gregos Vão Ver Jesus  
Anuncia a Sua Morte 
Os Judeus Não Crêem 
As Palavras de Jesus Como Juiz 
 
JESUS EM BETÂNIA : Leia João 12:1-8. 
     Em Betânia, uma festa foi preparada para celebrar a vitória sobre a 
morte. Maria pegou num perfume muito caro e derramou-o nos pés de 
Jesus, como uma demonstração do seu amor por Ele. Foi então que Judas 
demonstrou não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele disse que o 
perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro guardado na bolsa, que era de 
todos os discípulos, e que estava em seu poder. Ele disse que aquela 
importância teria sido usada para alimentar os pobres, mas na realidade ele 
era um ladrão e queria o dinheiro para si mesmo. 
 

Para Fazer 
 
1. O que é que aconteceu durante o jantar, quando estavam a festejar o 
milagre? 
a) Judas roubou algum dinheiro da bolsa que pertencia aos discípulos. 
b) Maria ungiu os pés de Jesus, e Judas disse que o perfume deveria ter sido  
    vendido. 
c) Judas mostrou que não era um verdadeiro discípulo, não indo à festa. 
 
O PLANO CONTRA LÁZARO : Leia João 12:9-11. 
     Muitas pessoas vieram para ver Lázaro quando souberam que ele tinha 
ressuscitado de entre os mortos. Através deste milagre, muitos creram em 
Jesus. 
     Satanás, o diabo, é o inimigo de Deus e incita as pessoas a lutarem 
contra Deus. Ele incitou os líderes religiosos a lutarem contra Jesus. Eles 
queriam matar Lázaro, porque ele estava vivo e isto provava que Jesus era 
realmente a ressurreição e a vida. Muitos, por causa do seu testemunho, 
estavam a crer em Jesus. Satanás, ainda hoje, quer destruir aqueles que 
testemunham a outros a respeito do poder de Jesus. 
 



 47 

Para Fazer 
 

2. Porque é que os lideres religiosos decidiram matar Lázaro? 
a) Porque muitas pessoas creram em Jesus pelo testemunho de Lázaro. 
b) Porque Lázaro vivia em Betânia. 
c) Porque Lázaro quebrava a lei. 
 
JESUS ENTRA EM JERUSALÉM : Leia João 12:12-19. 
     Era época da Páscoa, uma festa anual que lembrava ao povo como Deus 
os tinha libertado da escravidão e salvo da morte. Muitas pessoas iam a 
Jerusalém nesta ocasião, pois o centro de adoração do povo de Deus, era lá. 
     Jesus também foi a Jerusalém para a Páscoa. O povo, pegando em ramos 
de palmeiras, acenava para Jesus, enquanto Ele entrava na cidade montado 
num jumento. As pessoas faziam isto para homenageá-Lo como o Messias 
e Rei. Alguns chamaram-No “Rei de Israel”. Mais tarde, quando Jesus foi 
preso, os Seus inimigos usaram isto contra Ele. Eles acusaram-No de tentar 
ser rei. 
     Todos nós, hoje, devemos olhar para Jesus como nosso rei – não um rei 
terreno ou político, mas o rei das nossas vidas. Um rei é alguém que 
governa, e Jesus deve governar as nossas vidas. Desta maneira, nós sempre 
tentaremos fazer o que Ele quer que façamos. Um dos factos que 
desmoraliza a Igreja, hoje, é que muitos dos seus membros participam nos 
cultos, mas fora da igreja nunca tentam seguir os ensinamentos de Jesus. 
Jesus tem que ser o Rei das nossas vidas, onde quer que estejamos – na 
escola, no mercado, no emprego, em todos os lugares. 
 

Para Fazer 
 
3. O que era a Páscoa? 
a) Era uma festa para lembrar ao povo como Deus os tinha salvo da  
    escravidão. 
b) Era uma ocasião em que pessoas que moravam em lugares distantes, se  
    reuniam em Jerusalém, para visitar os amigos. 
c) Era a ocasião em que o nascimento de Jesus era celebrado. 
 
4. O que é que aconteceu quando Jesus foi a Jerusalém, por ocasião da 
Páscoa? 
a) Ele ensinou ao povo o significado da Páscoa. 
b) Ele montou um jumento para ir visitar os Seus amigos. 
c) As pessoas saudaram-No e chamaram-Lhe “Rei de Israel”. 
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5. De que modo Jesus deve ser rei, hoje? 
a) Ele deve ser rei do país em que vivemos.  
b) Ele deve ser o rei das nossas vidas e governá-las. 
c) Ele deve ser rei na igreja, mas não fora dela. 
 
ALGUNS GREGOS VÃO VER JESUS: Leia João 12:20-26. 
     Também alguns gregos foram ver Jesus. Jesus sabia que, dentro de 
poucos dias, seria crucificado, pregado numa cruz, como um criminoso. 
Mas por causa da Sua morte, não somente gregos, mas pessoas de todas as 
nacionalidades, seriam salvas. Ele seria o rei dessas pessoas, para sempre. 
Valeria a pena morrer para que isto pudesse acontecer. Ele seria semelhante 
ao grão de trigo que dá a sua vida, que morre, para produzir muitos outros 
grãos. 
 
“Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, 
não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto” (João 12:24-25). 
 
     Jesus disse que nós devemos segui-Lo. Precisamos de estar prontos para 
dar a nossa vida por amor a Ele, para que outros possam recebê-Lo e serem 
salvos. 
 

Para Fazer 
 
6. Reflicta sobre João 12:24-25. 
 
7. Ore para que possa seguir fielmente Jesus, mesmo que isto signifique 
morrer por amor a Ele. 
 
JESUS ANUNCIA A SUA MORTE: Leia João 12:27-36. 
     Como se sentiria, se soubesse que dentro de poucas horas seria 
executado por crimes que não tinha cometido? De que maneira oraria? Esta 
foi a experiência de Jesus. Ele desejou orar, para que Deus O livrasse de tal 
sofrimento. Mas sabia que tinha vindo do céu à terra, que Se tornara 
homem, exactamente para esse propósito. Ele iria morrer pelo pecado de 
todo o mundo – pelos seus pecados e pelos meus. Então Ele orou: “Pai, 
glorifica o teu nome” (28). 
     Que consolo foi para Jesus quando Deus Lhe respondeu, do céu, numa 
voz que todos puderam ouvir. Deus estava com Ele. Deus ajudá-Lo-ia a 
enfrentar as terríveis horas pelas quais teria que passar. E através da Sua 
morte, o nome de Deus seria louvado e glorificado. 
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     Com a morte de Jesus, o pecado foi julgado. Satanás foi julgado. Os 
seus pecados foram julgados. Jesus tomou os seus pecados e o julgamento 
por eles, sobre Si próprio. Contudo é verdade que se não aceitar o que Ele 
fez por si, então terá que se apresentar diante de Deus para ser julgado e 
punido pelos seus pecados. 
     Vamos supor que tinha uma grande dívida e que alguém a pagasse por 
si. Que grande tolice seria tentar pagá-la novamente! Jesus pagou uma 
grande dívida, por si, quando morreu pelos seus pecados. Mas para receber 
o benefício deste pagamento que Ele fez por si, é necessário que O aceite 
como Salvador e Senhor. 
 

Para Fazer 
 
8. O que é que Jesus fez com o pecado, quando Ele morreu? 
a) Ele tomou sobre Si todo o pecado e todas as pessoas estão livres do  
    pecado. 
b) Ele tomou sobre Si o pecado das pessoas, mas mesmo assim elas terão  
    que ser punidas. 
c) Ele tomou sobre Si o pecado de todos, mas só aqueles que crêem n’Ele  
    estão livres da punição pelo pecado. 
 
OS JUDEUS NÃO CRÊEM: Leia João 12:37-43. 
     Muitos não creram que Jesus era o Messias porque as ideias que tinham 
a respeito do Messias, não se ajustavam ao modo de ser de Jesus, ao que 
Ele fazia. Porém, até mesmo esta descrença deles se encaixava na descrição 
que o profeta Isaías dera do Messias. 
     Muitos dos líderes viram que Jesus era o Messias, mas tiveram medo de 
aceitá-Lo como tal, com medo do que os outros pudessem fazer-lhes. 
Muitas pessoas, hoje, têm medo de se tornarem cristãs, pela mesma razão. 
Algumas são cristãs em segredo. 
 
“Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus”       
(João 12:43). 
 

Para Fazer 
 

9. Transcreva e reflicta sobre João 12:43. ___________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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10. Ore por aqueles que são cristãos em segredo. 
 
AS PALAVRAS DE JESUS COMO JUIZ: Leia João 12:44-50. 
     Jesus proferiu muitas palavras, mas eles recusaram-se a dar-lhes 
ouvidos. Estas mesmas palavras serão o seu juiz no último dia. Aqueles que 
acreditam nas palavras de Jesus e fazem o que Ele manda, serão salvos. 
Aqueles que não crêem no que Jesus disse não terão a vida eterna. 
 

Para Fazer 
 
11. Por o que é que as pessoas serão julgadas no último dia? 
a) Serão julgadas pelas palavras de Jesus. 
b) Serão julgadas pelas leis do país em que vivem. 
c) Serão julgadas pelos Dez Mandamentos. 
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João 13 
 
Nesta Lição Estudará...  
Jesus Lava os Pés dos Seus Discípulos  
Jesus Aponta o Traidor 
O Novo Mandamento  
Pedro é Avisado 
 
JESUS LAVA OS PÉS DOS SEUS DISCÍPULOS: Leia João 13:1-20. 
     Durante a celebração da Páscoa, cordeiros eram sacrificados pelos 
pecados do povo. Então, no dia da Páscoa, Jesus, o “Cordeiro de Deus”, iria 
morrer pelos pecados do mundo. Mas, antes, Ele desejava dar uma lição aos 
Seus discípulos. Eles tinham estado a discutir a respeito de quem seria o 
maior no reino de Deus. Jesus queria mostrar-lhes que a verdadeira 
grandeza está em servir os outros. 
     Era costume, naquela época, um servo lavar os pés dos convidados. 
Também um amigo que desejasse honrar outro, poderia fazê-lo lavando-lhe 
os pés. Mas nenhum dos discípulos estava desejoso de fazer o serviço de 
um servo, e lavar os pés dos outros. Então Jesus lavou os pés deles. 
     Como ficaram envergonhados! Jesus, o Filho de Deus, estava a fazer o 
serviço para o qual eles se tinham julgado importantes demais para fazê-lo. 
Mas Jesus, o seu Mestre, estava a tomar o lugar de um escravo para que 
eles se sentissem mais confortáveis. Se quisermos seguir Jesus, precisamos 
de estar prontos a humilharmo-nos e fazermos qualquer coisa para ajudar os 
outros. Esta é a nossa maneira de “lavarmos os pés dos outros”. 
     Jesus ensinou uma outra lição: precisamos de deixar que Ele nos limpe 
diariamente das nossas faltas. Os discípulos, pouco antes de irem para o 
lugar onde celebrariam a Páscoa, tinham-se banhado, mas no caminho os 
seus pés ficaram sujos, pois as estradas eram de terra. 
     Ser salvo é como tomar um banho. Quando aceitamos Jesus como nosso 
Salvador, Ele tira de nós (lava) todos os nossos pecados; eles vão-se para 
sempre, são apagados e esquecidos. Mas, dia-a-dia, no nosso caminhar 
pelas estradas da vida, algumas vezes “sujamos os nossos pés”. Fazemos 
coisas que não deveríamos fazer. Não precisamos de ser salvos novamente, 
mas precisamos de levar as nossas faltas e falhas a Jesus, e deixar que Ele 
as lave. 
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Para Fazer 
 
1. O que é que Jesus fez para ensinar os discípulos que devem servir uns 
aos outros? 
a) Ele tomou o lugar de um servo, e lavou os pés deles. 
b) Ele falou de como tinha deixado o céu e Sen tinha tornado homem. 
c) Ele serviu a comida aos discípulos. 
 
2. Tem faltas das quais gostaria de se libertar? Fale com Jesus sobre elas. 
 
JESUS APONTA O TRAIDOR: Leia João 13:21-30. 
     Jesus sabia de que modo seria traído. Judas, um dos Seus discípulos, 
voltar-se-ia contra Ele. Um dos problemas de Judas era o seu amor pelo 
dinheiro. Ele era tesoureiro e roubava do fundo comum dos discípulos. 
Talvez isto parecesse ser uma falta pequena, mas um pecado sempre leva a 
outro pecado. Judas entregou Jesus aos Seus inimigos por trinta moedas de 
prata. Ele vendeu a sua própria alma, o seu lugar no reino de Cristo. 
 
“Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males...” (1 Timóteo 
6:10). 
 

Para Fazer 
 
3. Jesus esperava ser traído?  
a) Não, Ele não esperava. 
b) Sim, mas Ele não sabia quem O trairia. 
c) Sim, Ele sabia que Judas O trairia. 
 
4. Ore pelos seus amigos, para que nenhum deles venha a perder a sua 
alma, por amor ao dinheiro. 
 
NOVO MANDAMENTO : Leia João 13:31-35. 
     Novamente Jesus falou com os Seus discípulos sobre a Sua morte. Ele 
disse-lhes que iria para um lugar onde eles não poderiam ir. Eles teriam que 
ficar na terra, e viver de tal modo que todos os homens pudessem ver que 
havia algo diferente neles. Eles deviam amar-se uns aos outros, da mesma 
forma que Jesus os tinha amado. Ainda hoje este é um mandamento, uma 
ordem que devemos seguir diariamente. 
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Para Fazer 
 
5. Qual foi o novo mandamento que Jesus deu aos Seus discípulos? 
a) Eles deviam lavar os pés uns dos outros diariamente. 
b) Eles deviam amar-se uns aos outros. 
c) Eles não deviam roubar do fundo comum. 
 
PEDRO É AVISADO: Leia João 13:36-38. 
     Já sabe que Jesus era o Profeta que Deus tinha prometido. Deus revela 
aos profetas coisas que vão acontecer e então eles profetizam estes eventos, 
isto é, falam sobre eles antes que aconteçam. Já leu diversas das profecias 
de Jesus. Ele disse que seria “pendurado”, crucificado; que Judas O trairia; 
que Pedro iria negar que O conhecia. 
     Pedro pensava que era mais forte espiritualmente, que os outros 
discípulos. Mas Jesus sabia quão fraco ele era e estava a orar por ele. 
 

Para Fazer 
 
6. Jesus profetizou que Pedro  
a) seria o cabeça da Igreja.  
b) Lhe seria sempre fiel.  
c) iria negá-Lo três vezes. 
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João 14 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus, o Caminho para o Pai 
Jesus Promete o Espírito Santo 
 
JESUS, O CAMINHO PARA O PAI : Leia João 14:1-14. 
     Quando Jesus disse aos Seus seguidores que iria morrer e deixá-los, eles 
ficaram muito tristes. Jesus encorajou-os dizendo-lhes que ia preparar um 
lugar para eles. Mais tarde Ele voltaria e levá-los-ia consigo. 
     É muito importante lembrarmo-nos de que Jesus voltará novamente para 
levar o Seu povo. Ele levá-los-á consigo para todo o sempre. Este será um 
dia maravilhoso para o qual devemos estar preparados. Se estivermos a 
viver em pecado, Jesus não nos levará com Ele. Se estivermos perdoados de 
pecado já foram perdoados e estivermos a viver para Deus, então seremos 
levados para estarmos com o Senhor. 
 
“E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei por mim 
mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós, também” (João 14:3). 
 
     Jesus voltou a afirmar que Ele é o único caminho para o Pai. Não há 
outros caminhos para se chegar ao céu. Precisa de crer no Senhor Jesus 
Cristo para ser salvo, e somente n’Ele. 
 
“... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida... “ (João 14:6). 
 
     Jesus prometeu que aqueles que cressem n’Ele fariam obras maiores do 
que as que Ele fizera. Jesus podia estar somente num lugar de cada vez. 
Mas quando o número dos Seus seguidores aumentasse para muitos 
milhares, então todos eles com a ajuda de Deus, poderiam fazer até mais do 
que Jesus fizera. 
     Jesus disse também que podíamos orar em Seu nome (versículos 13 e 
14). Pedir em nome de Jesus significa fazer o tipo de oração que Ele 
próprio faria. Significa compreender a vontade de Deus e orar pelas coisas 
que são de acordo com a vontade d’Ele. Significa também, orar com a 
autoridade que Jesus tinha. 
     Doenças e maus espíritos eram expulsos quando Jesus falava, porque 
Ele tinha autoridade. Somente quando oramos com a autoridade do nome 
de Jesus, é que podemos esperar os grandes feitos mencionados no 
versículo 12. Não temos nenhuma autoridade em nós mesmos. 
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Para Fazer 
 
1. Transcreva e reflicta sobre João 14:3. ____________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Decore João 14:6. 
 
2. De que modo é que Jesus encorajou os Seus discípulos, depois de dizer 
que iria deixá-los? 
a) Ele disse que voltaria para os levar consigo. 
b) Ele disse que eles também morreriam e então iriam ter com Deus. 
c) Ele disse que eles já não precisariam mais d’Ele. 
 
3. Quantos caminhos levam a Deus?  
a) Muitos. Qualquer religião o levará a Deus. 
b) Qualquer caminho que siga, desde que seja sincero. 
c) Só um caminho – Jesus Cristo. 
 
4. O que é que Jesus disse sobre a oração? 
a) Que os Seus seguidores deviam orar em Seu nome e Ele faria o que eles  
    pedissem. 
b) Que os Seus seguidores deviam orar em nome de Maria, porque ela era a  
    mãe de Jesus. 
c) Que os Seus seguidores deviam orar às imagens. 
 
JESUS PROMETE O ESPÍRITO SANTO: Leia João 14:15-31. 
     Nos capítulos 14, 15 e 16 lemos a respeito das coisas que o Espírito 
Santo faz, como nosso Conselheiro. As pessoas que são do mundo não 
podem receber o Espírito Santo, mas os crentes recebem. Ele é o Espírito 
da Verdade que nos ajuda a conhecer a verdade. 
 
“... e eu pedirei ao Pai que vos envie outro conselheiro, e este nunca vos 
abandonará” (João 14:16*). 
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     Jesus disse que aquilo que fazemos prova se O amamos ou não. 
 
“... Se alguém me ama., guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e 
viremos para ele, e faremos nele morada” (João 14:23). 
 
     Muitos acham que os mandamentos de Jesus são muito difíceis de serem 
seguidos. Quando Deus e Jesus vivem em nós, eles ajudam-nos. Com a 
ajuda deles podemos fazer qualquer coisa que eles nos mandam. 
 

Para Fazer 
 
5. Reflicta sobre João 14:16-23 
 
6. Que ajuda é que Jesus prometeu que seria dada aos discípulos após a Sua 
partida? 
a) Ele enviaria o Espírito Santo para ficar com eles. 
b) Ele oraria por eles. 
c) Ele falaria com eles. 
 
7. De que modo é que os que amam Jesus, provam isso? 
a) Eles frequentam a igreja e são baptizados na água. 
b) Eles obedecem aos Seus ensinos. 
c) Eles praticam o bem. 
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João 15 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus, a Videira 
A Perseguição aos Seguidores de Jesus 
 
JESUS, A VIDEIRA: Leia João 15:1-17. 
     Jesus comparou-Se a uma videira e os Seus seguidores aos ramos da 
videira. A Sua vida em nós produz o que chamamos de “O fruto do 
Espírito”. Este é o tipo de fruto que Deus, o jardineiro, procura em nós. 
 
"Mas o fruto que o Espírito produz em nós é: o amor, a alegria, a paz, a 
paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a 
brandura, o domínio de si próprio” (Gálatas 5:22*). 
 
     De tempos a tempos, o jardineiro tem que podar ou aparar a videira. Ele 
tira da planta os ramos velhos, para que venham ramos que produzam uvas. 
     Jesus disse que os discípulos já estavam limpos pela Sua Palavra. Deus 
usa a Bíblia como Sua tesoura de poda para cortar certas coisas, tais como, 
o nosso egoísmo, orgulho e mau feito. À medida que lemos a Bíblia, 
acreditamos nela e a aceitamos como o padrão para as nossas vidas, o 
Espírito Santo ajuda-nos a livrar-nos dos galhos infrutíferos. Com a seiva 
fluindo do tronco para os galhos, a vida abundante de Cristo, em nós, traz 
um crescimento espiritual rápido e produz o fruto do Espírito. 
     Os versículos 4, 5, 6, 7, 9 e 10 enfatizam a importância da nossa união 
com Deus. Isto é muito importante. Se um ramo não ficar unido à árvore, 
ou videira, morrerá, porque a sua vida depende do tronco. 
     Da mesma forma, a nossa vida espiritual depende da nossa união com 
Cristo. Desde que permaneçamos unidos a Ele, teremos vida. Mas se 
permitirmos que qualquer coisa nos afaste de Jesus, ou se voltarmos ao 
pecado, não teremos mais a vida. 
 
“Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito 
fruto; porque, sem mim, nada podeis fazer” (João 15:5). 
 
     Vemos neste capítulo que o relacionamento entre os crentes e Jesus é 
baseado no amor. A palavra amor aparece mais de trinta vezes nos 
capítulos 13-17. Primeiro, Jesus fala do amor do Pai por Ele, depois do Seu 
amor pelos discípulos. Ele exorta os Seus discípulos a permanecerem no 
Seu amor. 
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     Se permanecermos em Jesus, Ele ajudar-nos-á a amarmo-nos uns aos 
outros. Algumas vezes dizemos que poderíamos amar certas pessoas se elas 
fossem melhores. Mas Jesus não nos amou por sermos pessoas dignas de 
serem amadas. Ele amou-nos e morreu por nós quando ainda éramos 
pecadores. Ele escolheu-nos para que, através de nós, revelasse ao mundo a 
Sua vida e o Seu amor. Leia o versículo 16. 
 

Para Fazer 
 
1. Transcreva e reflicta sobre João 15:5.____________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
2. A que coisa é que Jesus Se comparou a Si mesmo e aos Seus discípulos? 
a) A uma fazenda e os seus frutos. 
b) A uma videira e os seus ramos. 
c) A um senhor e os seus escravos. 
 
3. O que é que a mensagem de Jesus faz? 
a) Ela torna-nos limpos, quando a aceitamos e lhe obedecemos. 
b) Quando lemos, as nossas vidas, automaticamente, tornam-se limpas e  
    puras. 
c) Ela não faz nada. 
 
4. O que é que podemos fazer sem Jesus?  
a) Coisas maiores do que Ele fez.  
b) Dar muito fruto. 
c) Nada. 
 
5. No que é que se baseia o relacionamento entre os crentes e Jesus? 
a) No amor. 
b) Na filiação à igreja. 
c) Nas boas obras. 



 59 

PERSEGUIÇÃO AOS SEGUIDORES DE JESUS: Leia João 15:18-27 e 
João 16:1-4. 
     Nestes versículos, Jesus fala das perseguições e incompreensões que os 
Seus discípulos teriam que enfrentar no mundo. Dos onze discípulos que 
ouviram estas palavras de Jesus, dez foram mortos por pregarem o 
evangelho. João foi o único que teve morte natural. 
     Por que é que o mundo odeia aqueles que seguem Jesus? Pela mesma 
razão que odiou o próprio Cristo. A vida pura de um verdadeiro cristão faz 
com que o pecado que o rodeia apareça de modo muito mais visível. Faz 
também com que os pecadores se sintam culpados. Isto leva-os a odiarem 
os cristãos e a fazerem tudo o que puderem contra eles. 
     Satanás, o inimigo de Deus, luta contra os cristãos. Ele incita as pessoas 
a ridicularizá-los e a tratá-los mal. Portanto, não se surpreenda se as pessoas 
o ridicularizarem, ou se o perseguirem, porque pertence a Cristo. Alguns 
cristãos foram combatidos pelas suas próprias famílias. Alguns foram 
aprisionados. Outros têm sido mortos por terem aceite Cristo como seu 
Salvador. 
     Jesus afirmou que os Seus seguidores não são melhores do que Ele. 
Portanto, se o mundo O perseguiu, perseguirá, também, todos os que O 
seguem. 
     Jesus também reafirmou a promessa de que enviaria um Conselheiro – o 
Espírito Santo. O Espírito Santo, falaria mais a respeito de Jesus e também 
ajudaria os discípulos a falarem e testemunharem a respeito de Jesus. 
 

Para Fazer 
 
6. Ore por aqueles que estão a sofrer perseguições. 
 
7. Qual a promessa que foi reafirmada por Jesus?  
a) Ele prometeu aos discípulos, amigos que os ajudariam. 
b) Ele prometeu-lhes quintas que produziriam muito fruto, muita uva. 
c) Ele prometeu-lhes o Espírito Santo. 
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João 16 
 
Nesta Lição Estudará... 
O Trabalho do Espírito Santo 
Tristeza e Alegria 
A Vitória Sobre o Mundo 
 
O TRABALHO DO ESPÍRITO SANTO : Leia João 16:4-15. 
     Durante a última ceia que Jesus teve com os Seus discípulos, Ele falou 
cinco vezes a respeito do Espírito Santo. Leia João 14:16-17, 26; 15:26; 
16:7-15. Nos três primeiros versículos, o Pai, Jesus e o Espírito Santo são 
incluídos juntos, para que possamos entender que os três são realmente um 
só Deus. 
     A palavra traduzida aqui por “Conselheiro” ou “Consolador” vem da 
palavra “Paracleto”, do grego. Esta palavra significa “Consolador”, ou 
“Advogado” chamado para defender uma pessoa num julgamento; alguém 
que fica com a pessoa para a ajudar e aconselhar. O Espírito Santo faz isto 
por nós. Ele defende-nos. Ele aconselha-nos sobre o que fazer. Ele é o 
Espírito da Verdade que nos ensina e guia a toda a verdade. Ele evita que 
sejamos enganados por falsos mestres. 
     Ele convenceu o mundo de que temos uma ideia errada a respeito do 
pecado. É difícil para nós, admitirmos que somos pecadores. Pensamos que 
somos muito bons, até que o Espírito Santo nos mostra o que somos, aos 
olhos de Deus. Alguma vez já ficou surpreso ao ver que a camisa, ou 
vestido, que estava a usar tinha manchas? Dentro de casa pareciam limpos, 
mas fora, com a claridade da luz, pôde ver as manchas. O Espírito Santo faz 
brilhar em nós a luz divina, e mostra-nos quão sujos são os nossos pecados. 
 

Para Fazer 
 

1. Qual é a palavra grega traduzida aqui por “Conselheiro” ou Advogado”?  
a) Parenthesis.  
b) Paracleto.  
c) Paralysis. 
 
2. Como “Paracleto”, o que é que o Espírito Santo faz?  
a) Ele defende-nos, aconselha, e ajuda. 
b) Ele faz o trabalho por nós. 
c) Ele acusa-nos. 
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3. Quando é que realmente reconhecemos que somos pecadores? 
a) Quando somos apanhados em flagrante. 
b) Quando o Espírito Santo nos mostra quão maus somos. 
c) Quando alguém nos diz que somos maus. 
 
4. Ore para permitir que o Espírito Santo o guie. Peça-Lhe que lhe mostre o 
que está mal em  si. 
 
TRISTEZA E ALEGRIA : Leia João 16:16-24. 
     Os discípulos estavam tristes porque Jesus ia deixá-los. Mas Jesus fez a 
todos os Seus seguidores, uma preciosa promessa. 
 
“Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em 
meu nome, ele vo-lo há-de dar” (João 16:23). 
 
     Se pedíssemos a uma pessoa importante alguma coisa, não a 
receberíamos por não sermos conhecidos. Mas se tivéssemos autorização de 
pedir em nome do presidente do nosso país, todos se apressariam em nos 
atender. Deus, o Pai, certamente fará o que o Filho pede. Quando 
permitimos que Jesus viva em nós, podemos orar em Seu nome, pelas 
mesmas coisas que Ele oraria. Então podemos ter a certeza da resposta. 
 

Para Fazer 
 

5. O que é que Jesus prometeu? 
a) Que podemos ter qualquer coisa que quisermos. 
b) Que Deus nos dará aquilo que pedirmos em nome de Jesus. 
c) Que nunca ficaremos tristes. 
 
A VITÓRIA SOBRE O MUNDO : Leia João 16:25-33 
     Jesus sabia que dentro de poucas horas seria preso e que todos os Seus 
discípulos O abandonariam, para salvar as suas vidas. Ele mostrou-lhes o 
que iria acontecer. Ele queria que eles soubessem que o Seu sofrimento e 
morte não significavam derrota. Faziam parte do plano de Deus. Era através 
do Seu sofrimento e morte que as almas poderiam ser salvas. 
     O mundo diria: “Esquece os outros; salva-te a ti mesmo!” Mas Jesus 
venceu a tentação do mundo. Ele estava a fazer o que Deus queria que 
fizesse. Fazer o que Deus quer, custe o que custar, é ter vitória sobre o 
mundo. 
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     Os discípulos também iriam sofrer. Mas Jesus disse-lhes que perman-
ecessem n’Ele e ajudá-los-ia. Todos aqueles que seguem Jesus terão que 
enfrentar problemas e sofrimentos neste mundo, mas o Espírito Santo será o 
nosso Companheiro. A nossa vitória não está naquilo que podemos fazer 
por nós mesmos, mas no que Ele faz por nós. Ele fica connosco dando-nos 
coragem, força e paz em tempos de sofrimento. O nosso sofrimento por 
Jesus, durará apenas um pouco de tempo, depois reinaremos com Ele em 
eterna alegria – não haverá mais sofrimento. 
 
“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, 
mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo” (João 16:33). 
 

Para Fazer 
 
6. Leia João 16:33 cinco vezes. 
 
7. O que é que o mundo diz? 
a) “Esquece-te de ti. Salva os outros!” 
b) “Salva-te a ti mesmo e aos outros!” 
c) “Esquece-te dos outros. Salva-te a ti mesmo!” 
 
8. O que é que Jesus disse que o mundo faria aos Seus seguidores? 
a) Que os faria governadores. 
b) Que os faria sofrer. 
c) Que os aceitaria como mestres. 
 
9. Em que é que consiste a vitória para os que seguem Cristo? 
a) Em fazer a sua própria vontade. 
b) Em escapar dos problemas. 
c) Em fazer a vontade de Deus, custe o que custar. 
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João 17 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Oração de Jesus pelos Seus Discípulos 
     Os Homens que Tu me Deste  
     Guarda-os 
     Que Todos Sejam Um 
     Que Estejam Sempre Comigo 
 
A ORAÇÃO DE JESUS PELOS SEUS DISCÍPULOS: Leia todo o 
capítulo 17 de João. 
 
Os Homens que Tu me Deste: Leia João 17:1-8 novamente. 
     No capítulo 17 de João, encontramos a oração que Jesus fez pelos Seus 
discípulos pouco antes de ser preso. Ele tinha terminado a Sua obra de 
ensino e pregação. Através d’Ele os Seus seguidores tinham-se 
familiarizado com Deus. Ele tinha-lhes dado a vida eterna. 
 
“E a vida eterna é esta; que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, 
e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (João 17:3). 
 
     Chegara a hora de Jesus morrer pelos pecados do mundo. Ele apresentou 
ao Pai os homens que o próprio Deus Lhe dera, separados do mundo. Eles 
continuariam a viver no mundo, mas já não pertenciam àquele sistema mau 
e pecaminoso. Eles viviam para Deus em vez de viverem para os prazeres, 
poder e fama mundanos. 
 

Para Fazer 
 
1. Decore João 17:3. 
 
Guarda-os: Leia João 17:9-20 novamente. 
     Jesus falou dos homens que Deus Lhe tinha dado. Os discípulos de Jesus 
não tinham nascido santos, ou seja, sem pecado. Eles eram pecadores como 
qualquer outro homem. Mas tinham abandonado os seus pecados para 
crerem e seguirem Jesus Cristo. Desta forma eles foram salvos. 
     Jesus sabia que naquela mesma noite, Ele teria que deixar os Seus 
discípulos. Ele orou a Deus pedindo que os guardasse. Judas, um dos Seus 
discípulos, tinha-se perdido, apesar de ainda estar na companhia de Jesus. 
Jesus sabia que após a Sua partida, todos os discípulos seriam tentados a 
abandonar os Seus ensinos e voltar à antiga vida. 
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     Satanás não nos pode arrancar de Deus, mas ele tenta afastar-nos de 
Deus e fazer-nos voltar ao pecado. Depois que se decide viver para Cristo, 
Satanás tentará fazer-nos voltar atrás. Lembre-se de que Jesus orou e 
continua a orar por si. Leia o versículo 20. 
 
“Portanto, pode também salvar, perfeitamente, os que por ele se chegam a 
Deus, vivendo sempre para interceder por eles” (Hebreus 7:25). 
 
     Jesus não pede ao Pai que nos tire do mundo para que não soframos. 
Temos uma obra para fazer. Ele enviou-nos ao mundo com a mensagem da 
salvação. Diversas vezes, neste capítulo, Jesus disse que tinha transmitido 
aos Seus seguidores a verdadeira mensagem de Deus: versículos 8, 14, 17. 
No versículo 17 é dito que pertenceremos a Deus por meio do conheci-
mento da Sua Palavra. 
     Jesus também disse que enviaria os Seus seguidores ao mundo, assim 
como Ele fora enviado pelo Pai. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. 
Assim também nós, devemos tentar ganhar outros perdidos para o Senhor. 
     Devemos levá-los à Palavra de Deus, através das igrejas, escolas, 
literaturas, rádio e do nosso testemunho pessoal. Devemos ter uma vida 
verdadeiramente cristã, para mostrar-lhes o caminho da vida eterna. 
 

Para Fazer 
 
2. Como é que Satanás trata os cristãos? 
a) Ele deixa-os em paz. 
b) Ele tenta afastá-los de Deus e fazê-los voltar ao pecado. 
c) Ele arranca-os de Deus. 
 
3. Como é que devemos agir perante o mundo? 
a) Devemos orar para sair do mundo. 
b) Devemos viver no mundo e aproveitar os seus prazeres. 
c) Devemos levar a mensagem de Deus ao mundo. 
 
4. Como é que os seguidores de Jesus serão enviados ao mundo? 
a) Como ovelhas sem pastor, porque Jesus já os deixou. 
b) Como Deus enviou Jesus, para buscar os perdidos e ganhá-los para o  
    Senhor. 
c) Como membros da igreja, a fim de ganhar outros para ela. 
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Que Todos Sejam Um: Leia João 17:20-23 novamente. 
     Jesus não estava a orar somente pelos Seus discípulos que viviam 
naquela época, mas em favor de todos os que viriam a crer n’Ele, isto é, por 
si. Jesus orou pedindo que todos os seus discípulos fossem um. Isto 
significa que Ele queria que eles vivessem e trabalhassem unidos. Não é 
bom que os cristãos estejam divididos e trabalhem uns contra os outros. 
     Há muitas igrejas, mas os seus membros podem viver em união se 
estiverem dispostos a colocar Cristo em primeiro lugar. Algumas pessoas, 
hoje, acham que todas as igrejas deveriam unir-se, tornar-se uma só, mas 
isto não é possível, visto que há entre elas pontos divergentes. 
     Não podemos filiar-nos numa igreja que não crê nos ensinos de Jesus. 
Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nascido da virgem Maria, e que a 
Sua morte em nosso lugar é a única forma de sermos livres dos nossos 
pecados. Para sermos um é essencial crermos nisto. 
 
“Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?” (Amós 3:3). 
 
     Jesus orou para que pudéssemos ser um n’Ele e no Pai. Estar em Cristo é 
básico para a unidade cristã. Se deseja ter companheirismo cristão e ajuda 
espiritual, una-se a uma igreja que creia, ensine e obedeça a Bíblia – uma 
igreja na qual a presença de Cristo é real. 
 

Para Fazer 
 
5. Por quem é que Jesus estava a orar? 
a) Pelos doze discípulos. 
b) Pelos membros de todas as igrejas, para que formassem uma só. 
c) Por todos aqueles que já criam n’Ele e pelos que viriam a crer. 
 
6. Sente-se feliz por saber que Jesus ora por si? Agradeça-Lhe em orações. 
 
7. Quando Jesus orou para que os Seus discípulos fossem um, Ele queria 
dizer que todos os cristãos deveriam pertencer a uma só igreja? 
a) Sim, não deveria haver várias igrejas. 
b) Não, os cristãos não deveriam pertencer a uma igreja. 
c) Não, visto que algumas igrejas não crêem nos ensinos de Jesus. 
 
8. Ore pela união entre os cristãos. 
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Que Estejam Sempre Comigo: Leia João 17:24-26 novamente. 
     Jesus terminou a Sua oração dizendo que queria que os Seus seguidores 
estivessem onde Ele estivesse. Um dia nós iremos ter com Ele. O livro de 
Apocalipse (o último livro da Bíblia) fala dos salvos perante o trono de 
Deus, a cantar louvores a Jesus, o Cordeiro que foi morto. 
     Nós não sabemos quando seremos chamados à presença do Senhor. Até 
lá devemos viver, cada dia, de modo agradável a Deus. Desta forma não 
temeremos a morte, pois saberemos que a morte é apenas a porta pela qual 
entraremos na presença de Deus. 
     Jesus levará consigo apenas os salvos. Aqueles que não são salvos nunca 
terão um lugar junto d’Ele. Não deseja estar para sempre com Ele? 
 
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, 
e com trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão 
primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 
juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim 
estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com 
estas palavras” (1 Tessalonicenses 4:16-18). 
 

Para Fazer 
 

9. Como é que Jesus terminou a Sua oração? 
a) A dizer que queria que os Seus seguidores estivessem onde Ele estivesse. 
b) A dizer que Ele daria às pessoas uma oportunidade de serem salvas, após  
    a morte. 
c) A dizer que o mundo conhecia a Deus. 
 
10. Se morresse hoje, iria viver com o Senhor? 
a) Não tenho certeza. 
b) Não, pois não sou salvo. 
c) Sim, pois creio em Jesus como meu Salvador. 
 
Se não puder circular a letra “c”, deve parar imediatamente e orar, pedindo 
que Jesus purifique os seus pecados, e o salve. Então também terá a certeza 
de ir viver para sempre com o Senhor. 
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João 18 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus é Preso 
Jesus Diante de Anás 
Pedro Nega Jesus 
Jesus Diante do Presidente dos Sacerdotes  
Pedro Nega Jesus Outra Vez 
Jesus Diante de Pilatos 
Jesus é Condenado à Morte 
 
JESUS É PRESO: Leia João 18:1-11. 
     Judas conduziu os soldados para prenderem Jesus. Como pôde ele 
praticar um acto tão vil? Quando uma pessoa se afasta de Cristo, Satanás 
apodera-se dela. 
     Leia os versículos 4 a 6, outra vez. Quando Jesus disse: “Sou eu” (6), os 
soldados caíram no chão. Eles não poderiam prendê-Lo, a menos que Ele 
assim o permitisse. 
     Mas Jesus não tentou escapar. Ele sabia que a sua morte, pelos nossos 
pecados, era plano de Deus. Jesus disse aos soldados que deixassem os 
outros ir embora, uma vez que era somente Ele que procuravam. Mesmo 
quando estava prestes a morrer Ele preocupou-Se com os Seus, para que 
não viessem a sofrer o que Ele sofreria. 
     Pedro estava pronto a lutar pelo seu Senhor. De facto, ele tirou a espada 
e cortou a orelha de um dos servos do presidente dos sacerdotes. Lucas 
conta-nos que Jesus curou esse homem. Talvez, por isso, Pedro não tenha 
sido punido pelos soldados. 
 

 Para Fazer 
 
1. Que lição podemos tirar em relação à traição de Judas (no jardim)?  
a) Não devemos orar num jardim. 
b) Damos a Satanás poder sobre nós, quando nos afastamos de Cristo. 
c) Não deve ser permitido que soldados participem da reunião da oração. 
 
2. Porque é que Jesus não fugiu nem se protegeu quando os soldados 
vieram prendê-Lo? 
a) Ele sabia que era chegada a hora determinada por Deus para a Sua morte. 
b) Ele esperava que os Seus discípulos O protegessem. 
c) Ele não tinha poder sobre os soldados. 
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3. O que é que Pedro fez no jardim? 
a) Ele orou a noite toda. 
b) Ele pediu que caísse fogo do céu. 
c) Ele cortou a orelha do servo do presidente dos sacerdotes. 
 
JESUS DIANTE DE ANÁS: Leia João 18:12-14. 
     Anás e o seu genro Caifás tinham sido presidentes dos sacerdotes, em 
épocas diferentes. Tinham juntos conspirados para matarem Jesus. Eles 
acusavam-No de ser um perigoso líder revolucionário, e disseram que se 
Jesus não fosse morto, o governo romano ordenaria aos soldados que 
matassem todo o povo. É claro que isso não era verdade. Era só uma 
maneira de fazer com que os líderes religiosos pedissem a sentença de 
morte para Jesus. 
     Caifás tinha dito que era melhor que morresse apenas um homem, em 
vez de todo o povo. Ele não sabia que estava a afirmar uma grande verdade 
sobre a morte de Jesus. Jesus foi o sacrifício pelos nossos pecados, para que 
não tivéssemos que ser punidos. 
     Talvez se pergunte porque Jesus não nos pôde salvar, sem morrer. Deus 
é bom. Ele odeia o pecado, odeia tudo que é mau. Portanto, aqueles que 
erram têm que ser separados de Deus. 
     Visto que Deus é a fonte de toda a vida e alegria, aqueles que estão 
separados d’Ele têm de morrer. 
     Deus mostrou-nos quão horrível é o pecado, e como ele causa a morte, 
quando exigiu derramamento de sangue para que os nossos pecados 
pudessem ser perdoados. Ovelhas, bodes e bois eram oferecidos como 
sacrifício em lugar do pecador. 
 
“E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e, sem 
derramamento de sangue, não há remissão” (Hebreus 9:22). 
 
     Esses sacrifícios de animais eram repetidos várias vezes porque não 
podiam apagar os pecados. Era apenas uma solução temporária até que 
Deus sacrificasse o Seu próprio Filho por nós. Jesus daria o Seu sangue por 
nós. Se qualquer outra coisa pudesse salvar-nos, Deus não teria deixado o 
Seu próprio Filho morrer em nosso lugar. 
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Para Fazer 
 
4. Porque é que Jesus teve de morrer para nos salvar dos nossos pecados? 
a) Porque só pelo derramamento do Seu sangue os nossos pecados  
    poderiam ser completamente perdoados. 
b) Porque todos temos de morrer; Ele morreu primeiro para nos mostrar que  
    não devemos temer a morte. 
c) Porque Ele quis mostrar-nos que o sacrifício pelo pecado tinha de ser  
    repetido constantemente. 
 
PEDRO NEGA JESUS: Leia João 18:15-18. 
     O outro discípulo mencionado aqui foi João, o autor deste Evangelho. 
Ele não tentou negar o facto de ser um discípulo de Jesus, e não teve 
problemas. Mas Pedro, que pensara que sempre estaria pronto para 
defender Jesus, teve medo. Ele disse que não era discípulo de Jesus. 
     É fácil deixar que os outros saibam que é um cristão, quando está no 
meio de outros cristãos. Não é tão fácil quando todos em seu redor são 
inimigos de Jesus. O que é que você fará? 
 
“Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei 
diante do meu Pai que está nos céus. Mas, qualquer que me negar diante    
dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus” 
(Mateus 10:32-33). 
 

Para Fazer 
 
5. Acha difícil deixar as pessoas saberem que é um cristão? ____________ 
 
Tem medo que elas o persigam? __________________________________ 
 
Peça a Deus que lhe dê coragem. 
 
JESUS DIANTE DO PRESIDENTE DOS SACERDOTES: Leia João 
18:19-24. 
     Anás anteriormente ocupara o cargo de presidente dos sacerdotes, 
motivo pelo qual é assim chamado aqui, embora fosse Caifás o actual 
presidente dos sacerdotes. Anás tentou, com as suas perguntas, preparar 
uma armadilha para Jesus, a fim de condená-Lo pelas Suas próprias 
palavras, mas Jesus não responderia às suas perguntas. 
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     Os soldados levaram Jesus para a casa de Cairás. Lá Ele foi julgado por 
um tribunal religioso chamado “Sinédrio”. O Seu julgamento foi ilegal. 
Deu-se secretamente, à noite, imediatamente após a prisão de Jesus. Não 
houve oportunidade de chamarem testemunhas para falarem em Sua defesa. 
A maioria do Sinédrio já tinha decidido que Jesus deveria ser morto. Eles 
só simularam um julgamento para que pudessem entregá-Lo a Pilatos, com 
uma acusação oficial. 
 

Para Fazer 
 
6. Porque é que Anás fez perguntas a Jesus?  
a) Para aprender a Sua doutrina. 
b) Para O conhecer melhor. 
c) Para Lhe preparar uma armadilha. 
 
PEDRO NEGA JESUS OUTRA VEZ: Leia João 18:25-27. 
     Três vezes perguntaram a Pedro se ele não era um dos seguidores de 
Jesus, e três vezes Pedro negou o seu Senhor. Um galo cantou exactamente 
como Jesus tinha afirmado. Quando Jesus olhou para ele, Pedro viu como 
tinha traído o seu Mestre. Ele afastou-se chorando amargamente pelo que 
tinha feito. 
 
7. O que é que Pedro fez na casa do presidente dos sacerdotes? 
a) Ele cortou a orelha do servo do presidente dos sacerdotes. 
b) Três vezes ele negou o seu Mestre. 
 
JESUS DIANTE DE PILATOS: Leia João 18:28-38. 
     O Sinédrio não podia condenar ninguém à morte, então enviaram Jesus a 
Pilatos, o governador romano. Eles acusaram Jesus de tentar implantar o 
Seu próprio reino. Isto era alta traição – um crime passível de morte. 
     Jesus não tentou defender-Se desta falsa acusação. Ele disse a Pilatos 
que era Rei, mas que o Seu reino não era deste mundo. O Seu reino é um 
reino espiritual na vida daqueles que O aceitam. 
 

Para Fazer 
 
8. Quando Pilatos perguntou se Jesus era rei, o que é que Ele respondeu? 
a) “Não, eu fui falsamente acusado.” 
b) “O meu reino não é deste mundo.” 
c) “O meu reino é maior que o Império Romano.” 
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9. Já aceitou Jesus como rei da sua vida? ___________________________ 
 
JESUS É CONDENADO À MORTE: Leia João 18:38-40. 
     Em todo o interrogatório, Pilatos não encontrou nenhuma razão para 
condenar Jesus. Ele disse isto ao povo, mas eles gritaram que Jesus devia 
ser crucificado. Pilatos deu ao povo a oportunidade de escolher entre Jesus 
e Barrabás, um ladrão, o qual devia ser libertado. Eles escolheram 
Barrabás. As pessoas hoje estão a escolher o pecado e prazeres 
pecaminosos, em vez de Jesus. Qual é a sua escolha? O que é que você fará 
com Jesus? 
 

Para Fazer 
 
10. Qual foi o julgamento de Pilatos? 
a) Ele disse que Jesus era culpado e deveria morrer.  
b) Ele disse que Jesus era inocente.  
c) Ele disse que poria Jesus na prisão, com Barrabás. 
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João 19 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus é Condenado à Morte 
A Crucificação 
A Morte de Jesus 
Um Soldado Abre o Lado de Jesus com Uma Lança  
O Enterro 
 
JESUS É CONDENADO À MORTE: Leia João 18:39-40 e 19:1-16. 
     Pilatos desejava libertar Jesus, mas tinha medo do povo. Eles estavam a 
ameaçar fazer queixa dele ao Imperador Romano, se ele não concordasse 
com eles. O seu cargo, e até mesmo a sua vida, estariam em perigo. Ele não 
queria condenar um inocente, mas a sua própria segurança era mais 
importante para ele, do que o certo ou o errado. Então, finalmente, Pilatos 
entregou Jesus para ser pregado numa cruz, como um criminoso. 
     Como Pilatos, todos os que ouvem as Boas-Novas sobre Jesus têm que 
decidir o que fazer com Ele. Alguns têm medo de aceitar Jesus como 
Salvador, por causa do que os outros podem dizer, ou fazer. O que Deus 
fará connosco no dia do julgamento, vai depender do que fazemos agora 
com o Seu Filho, Jesus Cristo. 
 

Para Fazer 
 
1. Porque é que Pilatos não libertou Jesus? 
a) Ele achou que Jesus era culpado.  
b) Ele tinha medo do povo. 
c) Ele queria libertar Barrabás. 
 
A CRUCIFICAÇÃO : Leia João 19:16-27. 
     Jesus foi crucificado, pregado numa cruz entre dois criminosos. Um 
letreiro acima dele dizia: “Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus.” O presidente 
dos sacerdotes não gostou do escrito, mas Pilatos recusou-se a alterá-lo. 
     Mesmo durante o Seu sofrimento na cruz, Jesus pensou mais nos outros 
do que em Si próprio. Ele deixou a Sua mãe aos cuidados de João, um dos 
Seus discípulos. Nos outros Evangelhos, nós vemos que Jesus até orou, 
pedindo a Deus que perdoasse aqueles que O pregaram na cruz. 
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Para Fazer 
 
2. Que letreiro é que Pilatos mandou colocar na cruz, em que Jesus foi 
crucificado? 
a) Jesus de Nazaré que foi culpado de traição.  
b) Jesus de Nazaré que quebrou a Lei de Moisés.  
c) Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. 
 
A MORTE DE JESUS: Leia João 19:28-30. 
     Todas as profecias do Velho Testamento sobre a morte do Messias pelos 
nossos pecados cumpriram-se quando Jesus morreu na cruz. Tudo 
aconteceu exactamente como os profetas tinham predito, centenas de anos 
antes: até os soldados a tirar à sorte sobre as Suas vestes e a oferecer-Lhe 
vinagre para beber. 
 
“... e, na minha sede, me deram a beber vinagre” (Salmo 69:21). 
 
     Jesus disse: “Está consumado!” Ele queria dizer que tinha terminado a 
obra que Deus Lhe tinha confiado. Quando Ele morreu, pagou o preço para 
a nossa salvação. 
     Foram realmente os nossos pecados que causaram a morte de Jesus. 
Então não podemos pôr a culpa ao povo judeu, a Pilatos, nem aos soldados 
que O crucificaram. Foram os pecados, os nossos pecados, que fizeram com 
que Ele fosse para a cruz, para nos salvar.  
     Quando reconhecemos isto, nós arrependemo-nos dos nossos pecados, e 
não desejamos continuar a fazer as mesmas coisas que causaram a morte de 
Jesus. Então pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados. Ao aceitar o 
que Jesus fez por nós, somos salvos. Ele morreu em nosso lugar! 
 
“Levando ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, 
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça...”          
(1 Pedro 2:24). 
 

Para Fazer 
 
3. O que é que Jesus queria dizer quando disse: “Está consumado”? 
a) Um novo governo estava a reger o mundo. 
b) A obra da salvação estava acabada. 
c) Toda a esperança do Seu reino se perdera. 
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4. Quem é que deve ser culpado pela morte de Jesus? 
a) Só os presidentes dos sacerdotes. 
b) Só o Sinédrio, Pilatos e os soldados que O crucificaram. 
c) Nós, juntamente com todos os que pecaram. Os nossos pecados  
    causaram a Sua morte. 
 
5. O que é que devemos fazer agora? 
a) Não devemos acusar ninguém num tribunal.  
b) Devemos culpar aqueles que mataram Jesus, e também os seus  
    descendentes. 
c) Devemos arrepender-nos dos nossos pecados e pedir a Deus que nos  
    perdoe. 
 
UM SOLDADO ABRE O LADO DE JESUS COM UMA LANÇA : Leia 
João 19:31-37. 
     A crucificação era uma forma de execução lenta e dolorosa. Os soldados 
quebravam as pernas das vítimas para que morressem mais rapidamente. 
Eles não quebraram os ossos de Jesus porque já O encontraram morto. Mais 
uma vez a profecia cumpriu-se. 
     Quando os soldados abriram o lado de Jesus, isto também se deu em 
cumprimento da profecia; a fonte aberta para lavar o nosso pecado. 
 
“Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David, e para                 
os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza”           
(Zacarias 13:1). 
 
“... e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado”       
(1 João 1:7). 
 

Para Fazer 
 
6. Transcreva e reflicta sobre 1 João 1:7. ___________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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7. Reflicta sobre Zacarias 13:1. 
 
ENTERRO DE JESUS: Leia João 19:38-42. 
     José de Arimateia e Nicodemos eram ambos importantes líderes 
religiosos e membros do Sinédrio. Eles não tinham votado a favor da morte 
de Jesus. Até então eles tinham sido seguidores de Jesus, mas em segredo, 
pois tinham medo de procurá-Lo abertamente. 
     Algumas vezes, é difícil para aqueles que têm uma alta posição social 
procurarem abertamente Jesus. Talvez se sintam envergonhados de 
frequentarem uma igreja, onde a maioria do povo é pobre. Talvez tenham 
medo de perder os seus cargos, tornando-se cristãos. Mas Deus deu 
coragem a José e Nicodemos para pedirem o corpo de Jesus e enterrá-Lo, 
mostrando assim o seu respeito e amor por Ele. Desta forma cumpriu-se 
outra profecia: que o Messias estaria com os ricos na Sua morte. 
     Era costume dos judeus, nos enterros, envolver o corpo em lençóis 
perfumados e colocá-lo numa caverna ou num nicho cavado numa rocha. 
Nos outros Evangelhos nós lemos que o corpo de Jesus foi enterrado no 
túmulo que pertencia a José de Arimateia. 
     Não houve tempo para terminar os preparativos para o enterro, porque já 
era quase noite quando Jesus morreu, e o sábado começaria ao pôr-do-sol. 
Então o corpo de Jesus foi sepultado sem que os preparativos fossem 
terminados. 
 

Para Fazer 
 
8. O que é que foi feito com o corpo de Jesus? 
a) José e Nicodemos sepultaram-No. 
b) Os discípulos sepultaram-No. 
c) Foi deixado na cruz. 
 
9. Porque é que os preparativos para o enterro não foram terminados? 
a) Os seguidores de Jesus estavam com medo. 
b) Jesus morreu pouco antes do início do sábado, e ninguém podia trabalhar  
    depois do pôr-do-sol. 
c) Os discípulos não tinham dinheiro suficiente para comprar o material  
    necessário. 
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João 20 
 

Nesta Lição Estudará... 
O Túmulo Vazio 
Jesus Aparece a Maria Madalena  
Jesus Aparece aos Discípulos  
Jesus e Tomé 
A Finalidade Deste Evangelho 
 
O TÚMULO VAZIO : Leia João 20:1-10. 
     Antes de ser crucificado, Jesus tinha dito aos Seus discípulos, várias 
vezes, que seria morto. Também lhes afirmou que Ele ia voltar a viver. Mas 
quando Ele morreu, os discípulos pareciam não se lembrar do que Jesus 
tinha dito, em relação à Sua ressurreição. 
     A Ler os outros Evangelhos, vemos que Maria Madalena foi com outras 
mulheres ao túmulo onde Jesus fora enterrado. De acordo com o costume, 
elas iam colocar perfume no corpo de Jesus. Elas viram que a grande pedra 
que fora colocada na entrada do túmulo tinha sido removida. O túmulo 
estava vazio! Maria saiu apressadamente para contar este facto aos 
discípulos. Enquanto as outras mulheres ainda estavam perto do túmulo, um 
anjo apareceu e disse-lhes que Jesus tinha ressuscitado. 
     Pedro e João foram até lá para ver por eles mesmos. Eles encontraram o 
túmulo vazio, só os lençóis que envolveram o corpo de Jesus estavam lá. 
Maria pensou que os inimigos de Jesus tinham roubado o corpo. Mas Pedro 
e João sabiam que ladrões não teriam perdido tempo, desenrolando o corpo 
e enrolando cuidadosamente a faixa que tinha sido posta em volta da cabeça 
de Jesus. O que, então, teria acontecido a Jesus? Preocupados, voltaram 
para a casa onde estavam a morar, em Jerusalém. 
 

Para Fazer 
 
1. Porque é que Maria Madalena foi ao túmulo onde Jesus fora enterrado? 
a) Ela queria ver se Jesus estava realmente morto. 
b) Ela queria colocar perfume no corpo de Jesus. 
c) Ela queria conversar com o jardineiro. 
 
2. O que é que ela viu ao chegar ao túmulo? 
a) O túmulo estava aberto e vazio. 
b) José e Nicodemos estavam a ungir o corpo.  
c) Os inimigos de Jesus tinham roubado o Seu corpo. 
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3. O que é que Pedra e João viram quando foram ao túmulo? 
a) Eles viram soldados e perguntaram o que tinha acontecido. 
b) Eles viram o jardineiro e perguntaram-lhe onde estava o corpo de Jesus. 
c) Eles viram as roupas sepulcrais de Jesus no túmulo vazio. 
 
JESUS APARECE A MARIA MADALENA : Leia João 20:11-18. 
     Algumas vezes, as pessoas ficam tão tristes com a morte de um ente 
querido que parece que não podem crer na Palavra de Deus. Mesmo a 
mensagem que os anjos deram às outras mulheres no túmulo, as boas novas 
de que Jesus estava vivo, não convenceram os discípulos e Maria. Foi 
necessário que se encontrassem pessoalmente com Jesus, para crerem que 
Ele estava realmente vivo. 
     Jesus vem até nós, e faz-nos saber que Ele está vivo. Ele transforma as 
nossas lágrimas em alegria. Como enviou Maria Madalena, Ele envia-nos 
para compartilharmos a mensagem com outros. Tanto mulheres como 
homens têm esta responsabilidade. Maria foi a primeira a ver Cristo 
ressurrecto e a receber a Sua mensagem. 
 

Para Fazer 
 
4. Quando Jesus apareceu a Maria no jardim, o que é que Ele lhe disse: 
a) Que não chorasse mais. 
b) Que voltasse para casa. 
c) Que fosse dar a notícia aos discípulos. 
 
JESUS APARECE AOS DISCÍPULOS: Leia João 20:19-23. 
     Naquele mesmo dia, Jesus apareceu aos discípulos. Eles tinham-se 
fechado numa casa com medo que os inimigos de Jesus os atacassem. 
Quando viram Jesus, eles não podiam crer que Ele estava realmente vivo. 
Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, e fez-lhes saber que era Ele mesmo, e 
não um fantasma. Como ficaram felizes por saber que Ele estava realmente 
vivo! 
     Jesus disse novamente que Ele os estava a enviar, como o Pai O enviara. 
Eles precisariam de uma ajuda especial para a missão que Ele lhes estava a 
dar, e Jesus disse-lhes que receberiam o Espírito Santo. Lemos no 
Evangelho de Lucas e no livro de Actos, que os discípulos receberam o 
Espírito Santo, mais ou menos cinquenta dias mais tarde, no Dia de 
Pentecostes. Ainda hoje, Jesus dá o Espírito Santo aos cristãos, nascidos de 
novo, que querem ser usados no Seu serviço.  
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     A maneira como os discípulos atendessem a ordem de Jesus, iria decidir 
se as pessoas seriam, ou não, salvas. Se saíssem e pregassem o Evangelho, 
pecadores ouviriam, arrepender-se-iam dos seus pecados, e seriam 
perdoados. Mas se os crentes não pregassem o Evangelho, os pecadores 
nunca viriam a conhecer o caminho da salvação. Os seus pecados não 
seriam perdoados porque não saberiam como orar pedindo perdão. Como 
cristãos, devemos falar a outros sobre Jesus. Se conhecemos Cristo 
ressurrecto, e se somos cheios do Espírito Santo, certamente seremos 
capazes de ajudar outros a serem salvos. 
 

Para Fazer 
 
5. O que é que Jesus disse aos discípulos? 
a) Que deveriam esconder-se. 
b) Que Ele os estava a enviar como o Pai O enviara. 
c) Que deveriam voltar para casa. 
  
6. Qual ajuda especial é que Ele lhes prometeu para o trabalho? 
a) Ele pagar-lhes-ia com dinheiro para pregarem o Evangelho. 
b) Ele dar-lhes-ia alegria; nunca teriam tristezas. 
c) Ele dar-lhes-ia o Espírito Santo. 
 
7. De que modo é que poderiam eles livrar as pessoas dos seus pecados? 
a) Perdoando os pecados. 
b) Pregando o Evangelho. 
c) Acendendo velas. 
  
JESUS E TOMÉ: Leia João 20:24-29. 
     Tomé não creu no que os outros discípulos viram. Ele duvidou da 
experiência deles e disse que teria de ver por si mesmo. 
     Muitas pessoas, hoje, acham que os cristãos são enganadores. Elas têm 
que descobrir a verdade por si mesmas. Se forem realmente sinceras, 
deverão orar: “Senhor Jesus, se Tu és vivo, revela-Te a mim”. Ele revelar-
Se-á a elas. Talvez os seus olhos não O vejam, mas Ele falará ao seu 
espírito. Então, como Tomé, poderão dizer: “Meu Senhor e meu Deus!” 
(29*). 
 
“... Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e 
creram” (João 20:29). 
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Para Fazer 
 
8. O que é que Tomé disse quando viu Jesus?  
a) “Eu não creio nisto.” 
b) “Vocês estavam certos.” 
c) “Meu Senhor e meu Deus!” 
 
A FINALIDADE DESTE EVANGELHO : Leia João 20:30-31. 
     De todas as coisas maravilhosas que João viu Jesus fazer e ouviu dizer, 
ele escreveu, neste Evangelho, aquelas que nos ajudariam a compreender e 
saber com certeza, que Jesus é o Filho de Deus. 
 
“Estes, porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (João 20:31). 
 

Para Fazer 
 
9. Transcreva e reflicta sobre João 20:31.___________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
 
10. Qual é a finalidade deste Evangelho? 
a) Revelar-nos que Jesus é o Filho de Deus.  
b) Contar tudo o que Cristo fez. 
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João 21 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus Aparece a Sete dos Discípulos 
Jesus e Pedro 
Jesus e o Outro Discípulo  
Conclusão 
 
JESUS APARECE A SETE DOS DISCÍPULOS: Leia João 21:1-14. 
     Os discípulos voltaram para a Galileia, de onde tinham vindo. Eles 
pareciam não saber bem o que Jesus queria que fizessem. Então, alguns 
deles voltaram ao seu antigo trabalho de pescador. A primeira vez que 
saíram para pescar, trabalharam a noite toda, mas não pescaram nada. Jesus 
apareceu e disse-lhes que tornassem a colocar as redes na água, mas do 
outro lado do barco. Eles obedeceram e apanharam tantos peixes que quase 
não conseguiam puxar a rede. Quando obedecemos às ordens de Jesus, Ele 
transforma o nosso fracasso, em sucesso. 
 

Para Fazer 
 
1. O que é que os discípulos fizeram depois de Jesus lhes ter aparecido? 
a) Eles voltaram para a Galileia e foram pescar. 
b) Eles oraram para que fossem cheios do Espírito Santo. 
c) Eles começaram a pregar o Evangelho. 
 
JESUS E PEDRO: Leia João 21:15-19. 
     Pedro por três vezes, disse que não conhecia Jesus; agora o Senhor 
fazia-lhe três vezes a mesma pergunta. Pedro tinha afirmado que ainda que 
os outros abandonassem Jesus, ele nunca O abandonaria. Mas, quando foi 
provocado, ele agiu de maneira pior que os outros. Então Jesus perguntou-
lhe: “... amas-me mais do que a estes?” (15*). Pedro estava envergonhado do 
modo como tinha agido, e triste pelo que tinha feito. 
     Jesus disse: “Então alimenta os meus cordeiros” (15*). Disto concluímos 
que Pedro foi perdoado. Jesus estava a dar-lhe a missão de pastorear e 
cuidar daqueles que viessem a crer em Jesus. Outra vez Jesus disse a Pedro: 
“... Segue-me tu” (22). 
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Para Fazer 
 
2. O que é que Jesus perguntou a Pedro? 
a) “Amas-me mais do que a estes?” 
b) “Porque me negaste três vezes?” 
c) “Sabes como cuidar de ovelhas?” 
 
JESUS E O OUTRO DISCÍPULO: Leia João 21:20-24. 
     João, o autor deste Evangelho, não quis citar o seu próprio nome. Era ele 
o discípulo, sobre quem Pedro estava a falar, quando perguntou: “Senhor, e 
deste que será?” (21). Jesus mostrou a Pedro que não era da sua conta o que 
João teria que fazer, ou o que lhe aconteceria. O que importava, era que ele 
seguisse fielmente Jesus, sem se preocupar com o que os outros fariam. 
     Deus não chama todos para fazerem a mesma coisa. Não podemos 
decidir o que faremos, vendo o que os outros fazem. Nem podemos dizer 
que outros devem fazer qualquer coisa, porque sentimos ser isto, o que 
Deus quer que façamos. Oremos para que a vontade de Deus seja feita na 
nossa própria vida, e também na dos outros cristãos. 
 

Para Fazer 
 
3. O que é que Pedro queria saber? 
a) Como poderia ele cuidar de ovelhas, sendo um pescador. 
b) O que aconteceria a João. 
 
4. Peça a Deus que o ajude a fazer a vontade d’Ele. 
 
CONCLUSÃO: Leia João 21:25. 
     Nas Boas-Novas que João escreveu, aprendeu que Jesus é a Palavra. 
Através d’Ele, Deus fala consigo. Jesus é o Filho de Deus que lhe mostra 
como Deus é. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os seus 
pecados. 
     Jesus é o caminho para o céu; siga-O e não se perderá. Ele é a luz do 
mundo; não tem que andar nas trevas. Jesus é o pão da vida que satisfará a 
sua alma faminta. Ele é a verdade que o livrará da ignorância e do erro. Ele 
é o Filho do Homem que o conhece e compreende as suas necessidades. Ele 
é o Bom Pastor que se importa consigo. Ele é a ressurreição e a vida que 
lhe dá uma vida mais abundante no presente, vitória sobre a morte, e vida 
eterna no mundo vindouro. 
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     Jesus é tudo isto e mais: Ele é o seu Salvador, Senhor, e Rei que o ama. 
Ele quer que O ame e Lhe obedeça. Ele quer que O siga agora, e esteja com 
Ele para sempre no lar celestial. Jesus não o forçará a segui-Lo. Ele deixa a 
escolha consigo. Esperamos que O siga fielmente e goze a maravilhosa vida 
que Ele lhe dará. 
     Gostaríamos de ajudá-lo a saber mais sobre Jesus para que possa segui-
Lo melhor. O Instituto por Correspondência Internacional tem outros cursos 
que o ajudarão a crescer espiritualmente. Se ainda não pediu outro curso, 
faça-o agora. 
     Se não sabe onde há uma igreja perto de si, onde possa congregar-se 
com outros que amam Jesus, faremos o possível para o ajudar a encontrar 
uma. Você, sem dúvida, desejará reunir-se com outros, para orar, cultuar 
Deus, e estudar a Sua Palavra. O pastor poderá ajudá-lo nos seus problemas 
espirituais. Não se esqueça de ler a Bíblia, e orar diariamente, Deus 
abençoá-lo-á e mantê-lo-á no Seu amor. 
 

Para Fazer 
 
5. Depois de ter estudado quem é Jesus e o que Ele pode fazer, o que é que 
deve fazer? 
a) Amar Jesus e segui-Lo pelo resto da sua vida. 
b) Seguir o seu caminho, esquecendo-se do que estudou.  
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Verifique as Suas Respostas 
 
Lição 1 
 
  1 b) Um pescador que se tornou o amigo mais intimo de Jesus. 
  2 c) Três anos e meio. 
  3 a) Boas-Novas.  
  4 a) De Jesus. 
  5 b) Quando ele era velho, depois de ter ensinado a muitos sobre Jesus. 
  6 a) O Espírito Santo de Deus colocou na sua mente aquilo que devia ser  
         escrito. 
  7 a) Deus nos fala através d’Ele. 
  8 b) A Sua vida nunca teve inicio. Ele é eterno. 
  9 c) Ele dá ambas, a vida natural e a vida eterna. Ele criou o mundo e  
         salva aqueles que crêem n’Ele. 
10 b) Ele ensina-nos como viver e mostra-nos o caminho para o céu. 
11 a) Só aqueles que recebem Jesus como seu Salvador pessoal. 
12 c) Sendo nascidos de Deus, ao recebermos Jesus como nosso Salvador. 
13 a) Para que Ele pudesse morrer a fim de nos salvar dos nossos pecados. 
14 b) Ele anunciou ao povo a vinda do Messias. 
15 b) Ele foi o sacrifício oferecido pelo pecado. 
16 c) André, Pedro e, provavelmente, João. 
 
Lição 2 
 
  1 b) Jesus demonstrou a Sua glória e os Seus discípulos creram n’Ele. 
  2 a) Ele expulsou do templo os negociantes e cambistas. 
  3 c) Que o Seu corpo era um templo. Que Ele iria morrer e ressuscitar  
         após três dias. 
 
 
Lição 3 
 
  1 b) Que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. 
  2 a) ser nascido de Deus pela fé em Jesus e aceitá-Lo como nosso  
         Salvador. 
  4 a) Ele deu o Seu Filho para nos salvar. 
  7 c) Não seremos salvos. 
  8 b) Os nossos corpos podem morrer, mas nós iremos viver com Deus  
         para sempre. 
 



 84 

Lição 4 
 
  2 b) Que Ele era o Salvador do mundo. 
  3 a) crer pessoalmente em Jesus como seu salvador. 
  4 c) Ele disse que o menino ficaria bom, e o pai creu. 
 
Lição 5 
 
  1 b) Ele queria ser curado. 
  2 c) Porque Jesus curou um homem no sábado. 
  3 a) Ele disse-lhes que estava a trabalhar assim como o Seu Pai trabalhava. 
  5 c) Aqueles que ouviram as palavras de Jesus e creram n’Ele e em Deus. 
 
Lição 6 
 
  2 c) Ele multiplicou-os de tal modo, que alimentaram quase 5.000  
         homens. 
  3 b) Coroar Jesus, rei do seu país. 
  5 b) Em Cafarnaum, no mar da Galileia. 
  8 c) Que as pessoas tinham de O receber nas suas vidas, da mesma forma  
         que recebiam o alimento para os seus corpos. 
  9 c) Representar o corpo e o sangue de Jesus; pois os crentes celebram a  
         comunhão em memória da morte de Cristo. 
11 a) “Senhor, a quem vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão  
         vida eterna.” 
12 a) Precisa de crer que Jesus morreu por si, e aceitá-Lo como seu  
         Salvador. 
 
Lição 7 
 
  3 c) Porque os seus ensinos provinham de Deus. 
  6 Matá-Lo. 
  7 Deus. 
  8 Não. 
  9 Deus. 
10 a) Os chefes dos sacerdotes queriam matá-Lo.  
11 b) Sobre o Espírito Santo que seria dado aos crentes após serem salvos. 
12 Em Belém. 
13 Em Belém. 
14 Sim. 
15 a) “Nunca homem algum falou assim como este homem!” 
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Lição 8 
 
  4 a) Porque Ele é a verdadeira Luz que nos mostrará os nossos pecados e  
         apontará para nós o caminho para o céu. 
  6 Nicodemos. 
10 c) “Antes de Abraão nascer, Eu sou.”  
 
Lição 9 
 
  1 c) Para que o poder de Deus se manifestasse. 
  2 a) Porque ele só foi curado da cegueira após ter ido lavar-se no tanque  
         de Siloé. I 
  5 b) Cegueira espiritual – daqueles que não crêem em Jesus. 
  6 a) Aceitar pessoal e individualmente Cristo como o nosso Salvador. 
 
Lição 10 
 
  1 c) Porque Ele cuida daqueles que Lhe pertencem, como um pastor cuida  
         das suas ovelhas. 
  2 c) Somente uma, e esta porta é Jesus. 
  3 a)  Precisa de entrar pela “Porta” para ser salvo. 
  4 b) Ele daria a Sua vida por elas. 
  5 a) Alguns quiseram matá-Lo, outros seguiram-No. 
 
Lição 11 
 
  1 c) Jesus sabia que Lázaro morreria, mas que esta seria uma oportunidade  
         de demonstrar o poder de Deus. 
  3 a) Que Ele era a ressurreição e a vida. 
  4 Quatro dias. 
  6 Senhor, Messias, Filho, Deus. 
  8 b) Ele mandou que Lázaro saísse do túmulo, e Lázaro voltou a viver. 
  9 c) Sim, todos ressuscitarão: os bons voltarão a viver para sempre, e os  
         maus serão condenados. 
10 b) Eles decidiram que Jesus deveria morrer. 
 
Lição 12 
 
  1 b) Maria ungiu os pés de Jesus, e Judas disse que o perfume deveria ter  
         sido vendido. 
  2 a) Porque muitas pessoas creram em Jesus pelo testemunho de Lázaro. 
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  3 a) Era uma festa para lembrar ao povo como Deus os tinha salvo da  
         escravidão. 
  4 c) As pessoas saudaram-No e chamaram-Lhe “Rei de Israel”. 
  5 b) Ele deve ser o rei das nossas vidas e governá-las. 
  8 c) Ele tomou sobre Si o pecado de todos, mas só aqueles que crêem  
         n’Ele estão livres da punição pelo pecado. 
11 a) Serão julgadas pelas palavras de Jesus. 
 
Lição 13 
 
  1 a) Ele tomou o lugar de um servo, e lavou os pés deles. 
  3 c) Sim, Ele sabia que judas O trairia. 
  5 b) Eles deviam amar-se uns aos outros. 
  6 c) iria negá-Lo três vezes. 
 
Lição 14 
 
  2 a) Ele disse que voltaria para os levar consigo. 
  3 c) Só um caminho – Jesus Cristo.  
  4 a) Que os Seus seguidores deviam orar em Seu nome e Ele faria o que  
         eles pedissem. 
  6 a) Ele enviaria o Espírito Santo para ficar com eles. 
  7 b) Eles obedecem aos Seus ensinos. 
 
Lição 15 
 
  2 b) A uma videira e os seus ramos. 
  3 a) Ela torna-nos limpos, quando a aceitamos e lhe obedecemos. 
  4 c) Nada. 
  5 a) No amor. 
  7 c) Ele prometeu-lhes o Espírito Santo. 
 
Lição 16 
 
  1 b) Paracleto. 
  2 a) Ele defende-nos, aconselha e ajuda. 
  3 b) Quando o Espírito Santo nos mostra quão maus somos. 
  5 b) Que Deus nos dará aquilo que pedirmos em nome de Jesus. 
  7 c) “Esquece-te dos outros. Salva-te a ti mesmo!” 
  8 b) Que os faria sofrer. 
  9 c) Em fazer a vontade de Deus, custe o que custar. 
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Lição 17 
 
  2 b) Ele tenta afastá-los de Deus e fazê-los voltar ao pecado. 
  3 c) Devemos levar a mensagem de Deus ao mundo. 
  4 b) Como Deus enviou Jesus, para buscar os perdidos e ganhá-los para o  
         Senhor. 
  5 c) Por todos aqueles que já criam n’Ele e pelos que viriam a crer. 
  7 c) Não, visto que algumas igrejas não crêem nos ensinos de Jesus.  
  9 a) A dizer que queria que os Seus seguidores estivessem onde Ele  
         estivesse. 
 
Lição 18 
 
  1 b) Damos a Satanás poder sobre nós, quando nos afastamos de Cristo. 
  2 a) Ele sabia que era chegada a hora determinada por Deus para a Sua  
         morte. 
  3 c) Ele cortou a orelha do servo do presidente dos sacerdotes. 
  4 a) Porque só pelo derramamento do Seu sangue os nossos pecados  
         poderiam ser completamente perdoados. 
  6 c) Para Lhe preparar uma armadilha. 
  7 b) Três vezes ele negou o seu Mestre. 
  8 b) “O meu reino não é deste mundo.” 
10 b) Ele disse que Jesus era inocente. 
 
Lição 19 
 
  1 b) Ele tinha medo do povo.  
  2 c) Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. 
  3 b) A obra da salvação estava acabada. 
  4 c) Nós, juntamente com todos os que pecaram. Os nossos pecados  
         causaram a Sua morte. 
  5 c) Devemos arrepender-nos dos nossos pecados e pedir a Deus que nos  
         perdoe. 
  8 a) José e Nicodemos sepultaram-No. 
  9 b) Jesus morreu pouco antes do início do sábado, e ninguém podia  
         trabalhar depois do pôr-do-sol. 
 
Lição 20 
 
  1 b) Ela queria colocar perfume no corpo de Jesus. 
  2 a) O túmulo estava aberto e vazio. 
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  3 c) Eles viram as roupas sepulcrais de Jesus no túmulo vazio 
  4 c) Que fosse dar a notícia aos discípulos 
  5 b) Que Ele os estava a enviar como o Pai O enviara. 
  6 c) Ele dar-lhes-ia o Espírito Santo. 
  7 b) Pregando o Evangelho 
  8 c) “Meu Senhor e meu Deus!” 
10 a) Revelar-nos que Jesus é o Filho de Deus 
 
Lição 21 
 
  1 a) Eles voltaram para a Galileia e foram pescar. 
  2 a) “Amas-me mais do que a estes?”  
  3 b) O que aconteceria a João. 
  5 a) Amar Jesus e segui-Lo pelo resto da sua vida. 
 
 
 
 


