
 67 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


