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.

63

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 conhecimento 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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