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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?” 
 


