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 BoasNovas 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 compartilhar 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
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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 fizeramnos 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. PeçaLhe 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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