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 mencionou 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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