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LIÇÃO 4 
Lucas e João 

 
     Como já descobriu, é impossível ler qualquer dos Evangelhos sem ficar profundamente 
impressionado com o homem Jesus – as Suas palavras, os Seus milagres, o Seu amor generoso. Já viu 
como Mateus traçou a Sua linhagem e provou que ele tinha o direito de reivindicar o trono de David. 
Já viu como Marcos mostrou a Sua vida de serviço activo e dedicado. Também considerou aspectos 
do relacionamento especial existente entre os Evangelhos sinópticos, entre os quais figuram os 
Evangelhos de Mateus e de Marcos. 
     Nesta lição, faremos uma análise mais cuidadosa do Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho 
sinóptico, e do evangelho de João, escrito pelo discípulo que Jesus amava. Esses dois Evangelhos 
também são distintos. Lucas apelava para a mente dos gentios, João atraía a mente filosófica, Lucas 
narrou as circunstâncias terrenas do nascimento de Jesus; João retratou-O como o Verbo eterno, 
Aquele que existia desde o começo. 
     Contudo, tanto Lucas como João mostraram que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador dos homens. 
Eles não deixam dúvidas que o Seu principal propósito era prover a salvação para todas as pessoas no 
mundo. Enquanto estuda os discernimentos espirituais que eles tinham quanto à pessoa e ao ministério 
de Jesus, será inspirado a adorá-Lo e amá-Lo ainda mais. 
 
Sumário da Lição 
LUCAS: EVANGELHO DO SALVADOR 
     Autor 
     Ênfase 
     Características Especiais 
     Conteúdo 
JOÃO: EVANGELHO DO FILHO DE DEUS 
     Autor 
     Ênfase 
     Características Especiais 
     Conteúdo 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Descrever o autor, a ênfase e as características especiais dos Evangelhos de Lucas e João. 
2. Explicar como o Evangelho de João se relaciona com os Evangelhos sinópticos. 
3. Apreciar a pessoa e a obra de Jesus mais, como resultado do seu estudo dos Evangelhos de Lucas    
    e João. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição na maneira habitual, respondendo aos exercícios de estudo e   
    verificando as suas respostas.  
2. Leia o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João conforme for orientado. 
3. Tome o cuidado de encontrar e ler na Bíblia cada texto cuja referência é dada. Esses versículos  
    ajudam ilustrar as ideias que são apresentadas. 
4. Após ter feito o auto-teste, reveja as lições 1 a 4 (Unidade 1). Depois complete o seu Exame da   
    Unidade 1. 
  
Palavras-Chaves 
divindade      
discurso     
médico   
poema 
redenção 
teológico 
vocabulário 
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LUCAS: EVANGELHO DO SALVADOR 
Objectivo 1. Refira ou identifique factos importantes sobre o autor, a ênfase, as características 
especiais e o conteúdo do Evangelho de Lucas. 
 
     O Evangelho de Lucas foi escrito pelo homem a quem o apóstolo Paulo chamou de o médico 
amado (Colossenses 4:14). O próprio Lucas descreveu o seu Evangelho. Ele disse que era um livro 
que relatava “... acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi 
recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera” 
(Actos 1:1-2). Quando examinamos o Evangelho que traz o nome de Lucas, ficamos mais 
familiarizados com o Salvador a quem amamos e servimos, e acerca de quem Lucas escreveu com tão 
grande eloquência. 
 
Autor 
 
     Com base nas provas que nos são fornecidas pelo Novo Testamento, podemos concluir que Lucas 
era um gentio instruidíssimo. Era homem bem versado no conhecimento médico dos seus dias. É 
provável que ele fosse natural de Antioquia. Lucas também escreveu o livro de Actos, no qual 
registou os eventos que acompanham a formação e a expansão da Igreja. Por essa razão, o evangelho 
que ele escreveu pode ser mais exactamente descrito como a primeira parte da narrativa em dois 
volumes a respeito dos começos do cristianismo (a segunda parte é o livro de Actos). Era amigo 
chegado do apóstolo Paulo, e esteve com ele em diferentes viagens missionárias, incluindo a última, 
que levou Paulo até a Roma. 
 
1. Encontre os textos bíblicos cujas referências são listadas em baixo. Escreva uma breve frase 
afirmando o que eles dizem sobre Lucas e o seu relacionamento com Paulo e com outros cristãos: 
  
a) 2 Timóteo 4:11 ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Filémon 24 ______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Colossenses 4:14 _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ênfase 
 
     Ao escrever o seu relato sobre a vida de Jesus, Lucas ressaltou os seus aspectos humanos, 
históricos e teológicos. 
     A humanidade de Jesus é um importante facto que Lucas expôs. Muitos estudiosos da Bíblia têm 
descrito o Evangelho de Lucas como o Evangelho da humanidade de Jesus. Lucas mostrou que Jesus 
foi um de nós, e que compartilhou plenamente das experiências comuns da vida humana. 
 
2. Leia cada passagem bíblica cuja referência é dada. Escreva uma frase mostrando qual aspecto da 
vida humana que cada uma dessas passagens mostra que Jesus experimentou. 
  
a) 2:6-7 ___________________________________________________________________________ 
 
b) 2:40-52 _________________________________________________________________________ 
 
c) 7:36; 24:42-43 ___________________________________________________________________ 
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d) 19:41 __________________________________________________________________________ 
 
     Lucas também frisou a natureza histórica da vida de Cristo. Ele fez um cuidadoso exame de todos 
os factos importantes, sobre os quais registou uma narrativa exacta (1:3). Lucas referiu-se a aconte-
cimentos específicos que sucederam na Palestina, no tempo do nascimento de Jesus (2:1-3). Também 
deu os nomes dos governantes e Sumos-Sacerdotes que estavam no poder quando João Batista 
começou o seu ministério (3:1-3). Esses pormenores tornam possível relacionar a vida de Jesus com 
uma determinada época, dentro da história política da região. Tais pormenores estabeleceram o facto 
que Jesus era uma personagem histórica, um homem que efectuou a Sua missão no meio de 
circunstâncias perfeitamente reais, no meio do turbilhão da Palestina do primeiro século da era cristã. 
 
3. A seguir referimos alguns factos que Lucas incluiu no seu Evangelho. Faça um círculo em torno da 
letra antes de cada facto que mostra a sua ênfase sobre a natureza histórica real da vida de Jesus 
Cristo: 
a) O anjo Gabriel disse a Zacarias que desse ao seu filho o nome de João (1:13). 
b) O primeiro recenseamento feito quando Cirénio era presidente da Síria foi aquele decretado por  
    César Augusto (2:1-2). 
c) Jesus passou pelo processo normal de infância e crescimento. 
d) Pôncio Pilatos era governador de Judeia quando João Batista pregava no deserto (3:1-2). 
 
     Além disso, Lucas iluminou certos aspectos teológicos do ministério de Jesus. Estes tinham a ver 
com a identidade de Jesus e com o sentido da Sua obra de salvação. Por exemplo, Lucas registou que 
Jesus com frequência se referiu a Si mesmo usando o título Filho do homem. Essa expressão foi o 
nome dado pelo profeta Daniel à pessoa que ele viu numa visão, conforme está descrito em         
Daniel 7:13-14. Para Daniel, isso queria dizer que aquele que ele vira se parecia com um homem, era 
membro da raça humana. 
 
4. RESPOSTA BREVE. Leia Daniel 7:13-14. Escreva uma breve resposta a cada uma das perguntas 
em baixo: 
 
a) De que maneira veio o Filho do homem? ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O que foi dado ao Filho do homem? __________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Quem O adoraria? ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
d) Que tipo de domínio ou reino Ele teria? _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Ao aplicar a Si mesmo o nome Filho do homem, Jesus identificou-Se com a pessoa a quem Daniel 
viu na sua visão profética. Porém, Jesus fez mais do que isso. Disse que o Filho do homem teria de 
sofrer, morrer e ressuscitar (Lucas 9:22). Essa foi uma afirmação que os discípulos não puderam 
entender (9:44-45), pois mostrava que o Filho do homem que viria em grande poder e glória, antes 
disso seria rejeitado. 
     Além de enfatizar a identidade de Jesus como Filho do homem, Lucas, também frisou a Sua obra 
de salvação e o Seu papel como Redentor. Ele registou o facto do que a profetisa Ana falou a respeito 
do menino Jesus a todos quantos esperavam a redenção de Jerusalém (2:38). Lucas narrou como 
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alguns discípulos, na estrada para Emaús, disseram que eles tinham esperado que Jesus fosse aquele 
que redimiria a Israel (24:21). 
     O processo da redenção foi estabelecido por Deus e era bem conhecido entre os judeus. Significava 
que alguma coisa (ou alguém) que fosse vendida, poderia ser readquirida por um parente próximo 
daquele que vendera tal coisa. Dessa maneira, pois, podia ser restituído ao seu proprietário original. 
(O livro de Rute, no Antigo Testamento, é uma linda ilustração desse processo). Um “redentor” tinha 
de ser parente chegado daquele que precisasse de ajuda. 
 
5. Já vimos que um “redentor” tinha de ser parente próximo da pessoa que precisava de ajuda. Qual o 
facto a respeito de Jesus que Lucas enfatizou e que mostra que Ele estava em condições de ser o nosso 
Redentor?  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Características Especiais 
 
     Além dos aspectos da vida de Jesus que Lucas ressaltou, há muitas características especiais na sua 
narrativa. Para exemplificar, dá atenção ao papel desempenhado por certos grupos de pessoas, como 
mulheres, crianças e os pobres. Também, as palavras usadas e os pormenores incluídos demonstram 
que o autor estava familiarizado com a profissão médica. Lucas é o mais literário dos quatro 
evangelhos; contém diferentes belas canções e poemas, e conta com um rico vocabulário. As suas 
páginas também revelam um interesse pela importância universal da mensagem de Cristo e da obra do 
Espírito Santo. Todas essas características conferem ao Evangelho de Lucas um valor especial. 
Examinemos alguns exemplos dessas características. 
 
O Papel das Mulheres, Crianças e Pobres 
     Com frequência, Lucas apresentou uma descrição mais completa das mulheres e das crianças 
envolvidas na vida e no ministério de Jesus. Na sua narrativa, Lucas também registou várias histórias 
curtas e parábolas que abordam especificamente a pobreza e a riqueza; e a maioria dessas breves 
narrativas não aparecem nos outros Evangelhos. 
 
6. Compare a descrição de Maria e do nascimento de Jesus, em Lucas 1:26-56 e 2:19 com aquela de 
Mateus, em Mateus 1:18-25. Faça um círculo em torno da letra antes de cada facto histórico somente 
referido por Lucas:  
a) Primeiramente Maria ficou perturbada quando o anjo falou com ela. 
b) Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. 
c) Maria estava prometida em casamento a José. 
d) Enquanto visitava Isabel, Maria louvou e glorificou o Senhor. 
e) No seu coração, Maria meditava sobre as coisas que lhe tinham sucedido. 
  
7. Leia os relatos da cura da filha de Jairo (Mateus 9:18-26; Marcos 5:23, 35-43 e Lucas 8:41-42,     
49-56). Qual dos factos em baixo sobre a filha de Jairo é mencionado somente por Lucas? 
a) Ela tinha cerca de doze anos de idade. 
b) Ela era a única filha de Jairo. 
 
     As parábolas sobre a pobreza e a riqueza aparecem exclusivamente no Evangelho de Lucas, 
incluindo aquela notável sobre o rico insensato (Lucas 12:13-34). Quão vividamente essa história nos 
ensina quão importante é compreender quais são as verdadeiras riquezas! 
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A Perspectiva de Um Médico 
     Muitos eruditos da Bíblia acham que o Evangelho de Lucas fornece provas de ter sido escrito por 
um médico. A narrativa de Lucas com frequência demonstra maior interesse pelos enfermos do que se 
vê nas narrativas de Marcos e de Mateus. Notemos, por exemplo, a mais completa descrição dada por 
Lucas, em contraste com Marcos, das doenças ou enfermidades curadas por Jesus nos exemplos em 
baixo: 
 
Marcos 1:30 “... deitada, com febre...” 
Lucas 4:38 “... enferma, com muita febre...” 
 
Marcos 1:40 “...  um leproso...” 
Lucas 5:12 “... um homem, cheio de lepra...” 
 
Marcos 3:1 “... um homem que tinha uma das mãos mirrada.” 
Lucas 6:6 “... um homem que tinha a mão direita mirrada...” 
 
Marcos 14:47 “... cortou-lhe uma orelha.” 
Lucas 22:50-51 “... cortou-lhe a orelha direita.”  
     Só Lucas acrescenta que Jesus tocou na orelha cortada e a curou. 
 
Ponto de Vista Universal 
     O Evangelho de Lucas mostra que ele queria deixar claro para o mundo a importância universal da 
vida e da obra de Jesus. Nos seus escritos, Jesus é revelado não somente como uma figura viva da 
história judaica, mas também como o Salvador de todos os homens. Por muitas vezes, os Seus 
milagres e ensinos visavam pessoas de nações gentílicas. Nos exercícios seguintes, lerá algumas 
passagens que ilustram essa verdade. Diferentes delas aparecem somente no relato do evangelho de 
Lucas. 
 
8. RESPOSTA BREVE. Leia cada passagem do Evangelho de Lucas. 
  
a) (3:6) A salvação de Deus será vista por ________________________________________________ 
  
b) (3:38) Jesus descendia de __________________________________________________________ ,  
    o primeiro homem que Deus criou e o progenitor da raça humana. 
  
c) (4:27) Jesus destacou que o único leproso que foi curado no tempo de Elias, foi Naaman, o  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) (10:25-37) O homem na história de Jesus sobre o próximo era _____________________________ 
 
e) (17:16) O único dos dez leprosos curados por Jesus que voltou para Lhe agradecer era um   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f) (24:47) Jesus disse que o arrependimento e o perdão de pecados seriam pregados no Seu nome a
  
__________________________________________________________________________________ 
 
A Obra do Espírito Santo 
     Entre os três Evangelhos sinópticos, Lucas é o que tem maior número de referências à obra do 
Espírito Santo. Ele tinha mostrado como o Espírito Santo esteve envolvido em cada aspecto da vida 
de Cristo. Também observou características do Seu ministério nas vidas de outras pessoas 
importantes. O exercício seguinte ajudá-lo-á a descobrir algumas das maneiras específicas pelas quais 
o Espírito Santo ministrou, de acordo com o relato de Lucas. 
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9. Leia os versículos referidos no quadro e escreva a informação pedida. O primeiro foi feito por nós, 
para lhe servir de exemplo. (O texto de Lucas 1:35 tem duas respostas). 
 

Versículos Pessoa Obra do Espírito Versículos Pessoa Obra do Espírito 

Lucas 
1:15 

João 

Baptista 

Encheu-o desde o 

Ventre materno 
Lucas 
1:35 

  

Lucas 
1:35 

  
Lucas 

1:41-42 
  

Lucas 
1:67 

  
Lucas 

2:25-26 
  

Lucas 
3:22 

  
Lucas 

4:1 
  

Lucas 
4:14, 18 

  
Lucas 
10:21 

  

   
Lucas 
24:49 

  

 
Beleza Literária 
     Lucas incluiu quatro magníficos cânticos ou poemas no seu Evangelho. São os cânticos de Maria 
(1:46-55), de Zacarias (1:67-79), dos anjos (2:14) e a oração de Simeão (2:29-32). Cada um é uma 
obra-prima de expressão e louvor. Conferem ao Evangelho de Lucas uma beleza especial. Além disso, 
a habilidade literária de Lucas é vista pela maneira como ele escreveu sobre os eventos na vida do 
Mestre e expressou as parábolas e os ensinos que Jesus deu. Notemos, por exemplo, as vívidas 
descrições do filho pródigo e do irmão invejoso (15:11-32) e do fariseu pomposo e do publicano 
penitente (18:9-14). O habilidoso registo desse ensino de Jesus faz as personagens adquirirem vida 
diante de nós. 
     A capacidade de Lucas para narrar os eventos não é menos impressionante. Quão profundamente 
comovidos e animados nos sentimos quando lemos a sua simples descrição do aparecimento de Jesus 
aos Seus abatidos discípulos, na estrada para Emaús (24:13-32)! Verdadeiramente, Lucas era um 
artista no uso da palavra, e nós é que beneficiamos do seu talento. 
 
10. Reveja esta secção sobre as características especiais do Evangelho de Lucas. Depois, escreva uma 
frase que dê um exemplo de cada característica listada, e dê a referência no Evangelho de Lucas, onde 
o exemplo pode ser encontrado. Damos um exemplo do primeiro caso. (Não use este exemplo na sua 
resposta, mas use-o como modelo para declarar a sua resposta). 
 
a) O papel das mulheres, crianças e pobres.        Lucas descreveu os sentimentos de Maria, 
quando o anjo veio falar com ela (1:26-38).   
 
 (Não use este exemplo na sua resposta, mas use-o como modelo para dar a sua resposta.) 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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b) A perspectiva de um médico ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Um ponto de vista universal ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) A obra do Espírito Santo ___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Beleza literária ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Conteúdo 
 
     A sequência de eventos, em Lucas, segue o padrão geral daquilo que aparece nos Evangelhos de 
Mateus e Marcos. Também há considerável quantidade de material que só Lucas inclui. O objectivo 
principal de Lucas foi apresentar Jesus como o homem perfeito, impulsionado pelo Espírito, Salvador 
de todos os homens. O seu Evangelho, entre os sinópticos, é o único onde o título específico, 
Salvador, é usado para indicar Jesus (2:11). 
     Utilize o esquema indicado para guiá-lo na sua leitura do Evangelho de Lucas. Memorize o título, 
o capítulo e os versículos. 
 

LUCAS: EVANGELHO DO SALVADOR 
 
     I. O Salvador Preparado. Leia 1:1 – 4:13. 
 
11. Descreva de modo breve as reacções de Maria e José a: 
 
a) oração de Simeão, quando Jesus foi apresentado no templo. _______________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
b) resposta de Jesus, quando exprimiu a necessidade de estar na casa do Seu Pai. _________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     II. O Salvador Ministra. Leia 4:14 – 9:17. 
 
12. Nestes capítulos, há relatos sobre dez pessoas específicas que Jesus curou, livrou de espíritos 
malignos ou ressuscitou dos mortos. Nomeie cada pessoa e dê as referências sobre onde o evento é 
descrito. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     III. O Salvador Entra em Conflito. Leia 19:29 – 24:53. 
 
     Quase o conteúdo inteiro desta secção pertence exclusivamente a Lucas. Especificamente, a maior 
parte da matéria contida no texto de 9:51 – 18:14 e 19:1-28 encontra-se apenas no terceiro Evangelho. 
 
13. A seguir estão listados descrições de algumas das parábolas, ensinamentos e acontecimentos que 
aparecem nesta secção. Diante de cada descrição, escreva a referência onde aparece o material 
descrito. O primeiro caso foi preenchido para lhe servir de modelo: 
  
a) Jesus descreveu a queda de Satanás.   10:18       

 
b) Jesus disse que o “sinal de Jonas” seria dado. ___________________________________________ 
  
c) Os fariseus disseram a Jesus que Herodes queria matá-lo. _________________________________ 
 
d) Jesus falou sobre o rico e Lázaro. ____________________________________________________ 
 
e) Zaqueu encontrou-se com Jesus e disse que mudaria a sua conduta. _________________________ 
 
     IV. O Salvador Ganha a Nossa Salvação. Leia 19:29 – 24:53. 
 
14. VERDADEIRO ou FALSO? 
 
_____ a) Jesus disse que a cidade de Jerusalém seria destruída porque os seus habitantes não    
     compreenderam o tempo da visitação de Deus. 
_____ b) Os principais sacerdotes e os mestres da lei não compreenderam que Jesus proferira a      
   parábola dos agricultores contra eles. 
_____ c) Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas antes da vinda do Filho do    
   homem. 
_____ d) Depois de ser preso, Jesus foi levado para casa do Sumo-Sacerdote, e à assembleia de       
   anciãos, ao amanhecer do dia. 
_____ e) Pilatos enviou Jesus a Herodes, porque Jesus dissera que era o Rei dos judeus. 
 
_____ f) Jesus apareceu aos discípulos, na estrada para Emaús, antes de ter aparecido aos onze, em 
   Jerusalém. 
 
     Quando lemos o registo da vinda de Jesus, maravilhosamente escrito por Lucas, vemos como Ele 
cumpriu a missão que Ele mesmo anunciou (4:18-19). Vemos como o Espírito do Senhor desceu 
sobre Ele. Vemos como Ele pregou as boas novas aos pobres, anunciando a liberdade aos presos, 
devolvendo a vista aos cegos, libertando os oprimidos e proclamando o ano da protecção divina. Quão 
extraordinário Salvador! 
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JOÃO: EVANGELHO DO FILHO DE DEUS 
Objectivo 2. Identificar ou compor afirmações que descrevam o autor, a ênfase, as características 
especiais e o conteúdo do Evangelho de João. 
 
     Para muitos, o Evangelho de João é o livro preferido das Escrituras. Reveste-se duma qualidade 
única de profundidade e beleza espiritual; a sua mensagem arrebata a imaginação e desafia o coração 
de maneira poderosa e arrebatadora. Foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, e 
põe o leitor em intima comunhão com o Mestre, tal como experimentaram aqueles que andavam mais 
próximos do Senhor. Quando estudarmos as verdades ali apresentadas, que a nossa comunhão com 
Jesus se torne ainda mais intima e rica, como resultado. 
 
Autor 
 
     A maioria dos eruditos da Bíblia concorda que João, o apóstolo, foi autor do quarto Evangelho. Ele 
foi um dos doze discípulos de Jesus. Juntamente com Pedro e Tiago, ele fazia parte do círculo íntimo 
dos mais chegados companheiros do Senhor (Marcos 5:37; 9:2; 14:33). Ele era “... aquele a quem 
Jesus amava...” (João 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Tiago era irmão de João, e ambos eram filhos de 
Zebedeu (Mateus 4:21). João foi testemunha ocular dos acontecimentos por ele registados (João 1:14; 
19:35 e 21:24). 
 
15. Descreva o escritor do Evangelho de João respondendo às seguintes perguntas. Use a informação 
dada no parágrafo anterior e as Escrituras referidas, ao escrever a sua resposta. 
 
a) Qual era o seu relacionamento com Jesus? _____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual era o seu relacionamento com os outros discípulos? _________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Que tipo de conhecimento ele tinha dos eventos da vida de Jesus? __________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ênfase 
 
     O próprio João declarou claramente o propósito que tivera ao escrever o seu relato da vida de 
Cristo. 
 
“Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão 
escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, 
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (João 20:30-31). 
 
     Vemos depois, que João seleccionou cuidadosamente a sua matéria com um objectivo específico 
em mente: Levar as pessoas a crerem que Jesus é o Filho de Deus. A matéria escolhida por João 
enfatizava as obras e as palavras de Deus. Juntos, esses factores constituem provas convincentes de 
que Jesus era aquilo que afirmava ser. João também mostrou como o povo reagiu a Jesus Cristo; a sua 
reacção ilustra o seu tema central da fé. 
     João dava atenção às obras realizadas por Jesus. As narrativas de sete milagres estão incluídas no 
seu Evangelho. João denominou esses milagres de sinais, pois mostram colectivamente a completa 
autoridade de Jesus como o Filho de Deus, salientando inequivocamente a Sua divindade. 
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16. Os sete sinais incluídos por João são descritos nas passagens bíblicas listadas. Leia cada 
passagem, e depois combine-a com a frase que melhor descreve a área da autoridade de Jesus que esta 
mesma revela. 
 
_____ a) 2:1-11   1. Poder de curar, apesar das barreiras do espaço e do tempo. 
 
_____ b) 4:46-54  2. Poder de ressuscitar os mortos. 
 
_____ c) 5:1-9   3. Poder sobre as leis naturais. 
 
_____ d) 6:1-14  4. Poder para satisfazer as necessidades físicas humanas 
        quanto às limitações. 
_____ e) 6:16-21                           
 
_____ f) 9:1-12   
 
_____ g) 11:1-46        
 
     Além desses sete sinais, há mais um, o maior de todos: a ressurreição de Jesus dentre os mortos 
(João 20 e 21). Nas palavras do apóstolo Paulo, Jesus foi “Declarado Filho de Deus, em poder... pela 
ressurreição dos mortos – Jesus Cristo, nosso Senhor” (Romanos 1:4). Esse acontecimento foi a prova 
real de que Jesus é o Filho de Deus. 
     João também salientou as palavras de Jesus. A maioria dos discursos por ele registados compõe-se 
de aspectos da Sua pessoa, destacados pelo próprio Jesus. Entre esses estão as sete grandes passagens 
do "eu sou", que são as seguintes: 
 
1. “... Eu sou o pão da vida...” (6:35) 
2. “.... Eu sou a luz do mundo...” (8:12; 9:5) 
3. “... antes que Abraão existisse, eu sou.” (8:58) 
4. “Eu sou o bom pastor...” (10:11) 
5. “... Eu sou a ressurreição e a vida...” (11:25) 
6. “... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida...” (14:6) 
7. “Eu sou a videira verdadeira...” (15:1) 
 
     Muitos eruditos da Bíblia encaram essas afirmações de Jesus como expansões do texto de        
Êxodo 3:14, onde Deus diz a Moisés que o Seu nome era “EU SOU”. Elas mostram não só a divindade 
de Cristo (8:58), mas também mostram como Ele revelou o Pai. 
 
17. A seguir está a lista de três das afirmações eu sou. Cada uma delas está especificamente ligada a 
um dos sete sinais registados por João (examine a pergunta 16). Ao lado da afirmação refira o milagre 
a ela ligado, e dê a referência onde ela se encontra: 
  
a) “Eu sou o pão da vida.” ____________________________________________________________ 
  
b) “Eu sou a luz do mundo.” __________________________________________________________ 
 
c) “Eu sou a ressurreição e a vida.” _____________________________________________________ 
 
     Além dessas passagens, João incluiu muitos outros ensinamentos importantes, como aqueles a 
respeito do novo nascimento (João 3), a água viva (João 4), a autoridade do Filho (João 5) e a obra do 
Espírito Santo (João 7, 14-16). Ele também registou a oração de Jesus acerca de Si mesmo e dos Seus 
discípulos (João 17). Essa oração ilumina ainda mais a Sua natureza, a Sua unidade com o Pai, e o 
Seu propósito eterno para todos aqueles que n’Ele confiarem. 
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     Juntamente com essa ênfase sobre as palavras e as obras de Jesus, João pôs em destaque os 
encontros pessoais de Jesus com diferentes pessoas, homens e mulheres. João mostrou como Jesus os 
desafiou para crerem n’Ele. Esses encontros relatados por João são vívidas ilustrações do tema 
principal do Evangelho de João – a fé em Jesus Cristo. 
 
18. RESPOSTA BREVE. Leia cada encontro pessoal referido. Ao lado da referência, escreva o  nome 
da pessoa e responda como ele ou ela correspondeu ao desafio de Jesus. 
  
a) 4:43-54 _________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) 9:1-7, 35-38 _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) 11:17-27 ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) 18:28 – 19:16 ____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) 20:24-28 ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
19. Conforme estudou, João enfatizou a importância do seu Evangelho incluindo descrições dos 
ensinamentos, milagres e encontros pessoais de Jesus. Complete cada uma das frases seguintes, 
explicando como João usou cada um desses tipos de conteúdo para ilustrar o seu principal tema da fé 
em Cristo como o Filho de Deus. 
  
a) Dentre todos os milagres realizados por Jesus, João seleccionou sete delas para demonstrar  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Muitos dos discursos que João registou eram aqueles em que Jesus ensinou verdades sobre  
 
__________________________________________________________________________________ 
  
c) João descreveu diversos encontros pessoais que Jesus deu para dar exemplos de  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Quando alguém examina o registo de João sobre as palavras, as obras e os encontros pessoais de 
Jesus, não pode ter dúvidas sobre a sua razão ter escrito o seu testemunho: expor a verdade que a fé 
em Jesus, o Filho de Deus, é a única e essencial chave da própria vida (João 3:36). 
 
Características Especiais 
 
     O Evangelho de João tem muitas características especiais. Dentre dessas, examinaremos três que 
são as mais notáveis: a sua relação com os Evangelhos sinópticos, o seu vocabulário e a sua particular 
visão distinta de Cristo. 
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Relação com os Sinópticos 
     Ao compararmos o Evangelho de João com os evangelhos sinópticos, ficamos impressionados com 
o contraste. Apesar das distinções existentes entre eles, os três Evangelhos sinópticos ainda se 
parecem muito mais entre si do que qualquer deles se assemelha com o Evangelho de João. Por 
exemplo, o ministério de Jesus na Galileia ocupa de maneira geral os Evangelhos sinópticos. Porém, o 
ministério de Jesus na Judeia recebe atenção quase exclusiva da parte de João. Com a excepção dos 
dois milagres registados em João 6:1-24 e a narrativa do julgamento, da morte e da ressurreição de 
Jesus, o conteúdo do Evangelho de João não aparece nos outros Evangelhos. 
     Porém, apesar desses contrastes, há alguns elos importantes entre João e os sinópticos. Apesar de a 
maior parte do material de João ser diferente do material dos Evangelhos sinópticos, nada desse 
material se contradiz. Pelo contrário, geralmente complementa e fornece o pano-de-fundo dos eventos 
que descrevem. Por exemplo, dum estudo de Mateus, Marcos e Lucas, podemos concluir que o 
ministério de Jesus durou um pouco mais de um ano. Mas João menciona três festas da Páscoa (e 
talvez quatro), festividades estas que ocorriam apenas uma vez em cada ano. Assim, sabemos que o 
ministério de Jesus ocupou, pelo menos, três anos. A informação dada, por João, pois, ilumina o ponto 
de vista sinóptico da vida de Jesus, fazendo-o ainda de outras maneiras. 
     Vimos que João tinha um certo objectivo em mente, ao escrever a sua narrativa. É possível que 
quando ele escreveu o seu Evangelho, os três Evangelhos sinópticos já estivessem em circulação entre 
os cristãos da época. Todavia, quer estivessem quer não, o facto é que ele não os duplicou. Conforme 
o Espírito Santo o orientou, ele valeu-se da sua larga e rica experiência como o discípulo a quem Jesus 
amava, e apresentou a sua percepção impar de Cristo e da Sua missão. Hoje, beneficiamos da 
profunda compreensão e das verdades que Deus lhe deu para Ele as compartilhar connosco. 
 
20. O Evangelho de João está relacionado com os Evangelhos sinópticos devido ao facto que o seu 
conteúdo: 
a) corrige as informações que eles nos dão. 
b) complementa as informações que eles nos dão. 
c) está inteiramente desligado das informações que eles nos dão. 
 
Vocabulário 
     Certos termos são usados com maior frequência no Evangelho de João do que nos Evangelhos 
sinópticos. Entre esses referimos os seguintes: permanecer, crer, festa, judeus, luz, vida e viver, amor 
e amar, verdade e verdadeiro, testemunha e mundo. Esses termos têm sentido especiais. Precisam de 
ser cuidadosamente estudados, pois com frequência fornecem a chave para os pensamentos expressos 
por João. 
 
Visão Distinta (Particular) de Cristo 
     Todos os quatro Evangelhos apresentam Cristo como o Filho de Deus. Porém, foi, talvez, João 
quem afirmou o facto através duma linguagem mais franca, dizendo que Jesus é Deus e sempre existiu     
(João 1:1, 14; 8:58; 17:5). João começou a sua narrativa não do começo, mas no começo. Para João, 
Belém e a manjedoura não assinalaram o começo da existência de Cristo, mas apenas o tempo em que 
Ele Se tornou “carne”. 
     O Evangelho de João também revela outra verdade acerca da pessoa de Cristo. João compreendeu 
que Ele era o Verbo. Entre os escritores bíblicos, João foi o único a usar este termo em alusão a Jesus. 
Conforme os seus leitores o compreendiam, a palavra verbo tinha diferentes associações. No seu uso 
comum, apontava para os meios pelos quais os homens comunicam uns com os outros. Para os judeus, 
o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, era uma expressão familiar, encontrada no Antigo 
Testamento (Salmos 33:6, como um exemplo). Alguns dentre os judeus aplicavam essa expressão ao 
Messias que viria. Para os gregos, porém, significava a manifestação da razão divina. João falou de 
todos esses significados quando asseverou ousadamente que Jesus era o Verbo de Deus. Dessa 
maneira, mostrou, tanto para gregos como para judeus, que Jesus era Deus comunicando com os 
homens, como a plena expressão da Sua razão, vontade e propósito, feita de um modo que o homem 
podia entendê-los. 
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21. Em seguida há diferentes referências a versículos do Evangelho de João. Leia esses versículos. 
Faça um círculo em torno de cada referência a um versículo que serve de bom exemplo do vocabu-
lário especial de João: 
a) 1:4 
b) 2:19 
c) 11:57 
d) 15:9 
e) 18:37 
 
22. A visão distinta (particular) de Cristo, apresentado por João, tem a ver com: 
a) O seu cumprimento das profecias messiânicas. 
b) A sua habilidade de operar milagres. 
c}A sua identidade com a Palavra de Deus. 
 
Conteúdo 
 
     Ao mesmo tempo que ler o Evangelho de João, observe como o tema principal da crença tem 
sequência do começo ao fim. Note também como ele descreve o tipo de relacionamento entre Jesus e 
o Seu Pai. Conforme já descobriu, esse Evangelho é sem igual de muitas maneiras diferentes. Ali 
Jesus destaca-se na Sua glória como o único e exclusivo Filho de Deus (1:14), o único que oferece a 
vida eterna a todos quantos n’Ele confiarem (3:16). 
 

JOÃO: EVANGELHO DO FILHO DE DEUS 
 
     I. O Filho de Deus é Revelado. Leia 1:1-51. 
 
23. Este capítulo regista que duas pessoas chamaram a Jesus o Filho de Deus. Essas duas pessoas 
foram: 
a) João Batista 
b) André 
c) Filipe 
d) Natanael 
 
     II. O Filho de Deus é Aclamado. Leia 2:1 – 6:71. 
 
24. Jesus fez várias afirmações importantes nestes capítulos. Combine cada com o nome da pessoa ou 
pessoas a quem Ele a fez. Os capítulos são dados para o ajudar. 
 
_____ a) “Derrubai este templo, e em três dias o levantarei.” (2)                
 
_____ b) “... Necessário vos é nascer de novo.” (3).                 
 
_____ c) “... aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede” (4).    
 
_____ d) “... tudo quanto ele (o Pai) faz, o Filho faz igualmente.” (5).   
 
_____ e) “... as palavras vos disse são espírito e vida” (6). 
 
1. Os discípulos 
2. Nicodemos 
3. Os judeus 
4. A mulher samaritana 
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     III. O Filho de Deus Sofre Oposição. Leia 7:1 – 12:11. 
 
25. Leia as afirmações e descrições de eventos dadas a seguir. Descreva como os judeus reagiram a 
cada incidente. Os capítulos são dados para o ajudar: 
  
a) Jesus disse: “... antes que Abraão existisse, eu sou!” (8). ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O cego que Jesus curara disse aos judeus que se Jesus não fosse de Deus, nada poderia ter feito (9).  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos (11). ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     IV. O Filho de Deus é Vindicado. Leia 12:12 – 21:25. 
 
26. VERDADEIRO ou FALSO? Reescreva cada afirmação falsa, de modo a torná-la veraz. 
 
_____ a) Jesus ilustrou quão importante é servirmos os outros (lavando os pés dos discípulos). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ b) Jesus ensinou sobre a vinha e os seus ramos para explicar a obra do Espírito Santo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ c) Os homens que prepararam o corpo de Jesus para O sepultarem foram Felipe e João. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
_____ d) A terceira vez em que Jesus apareceu aos Seus discípulos, após a ressurreição, foi quando  
   estavam a pescar, certa manhã. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O Evangelho de João mostra-nos a bela e ímpar relação que havia entre Jesus e o Pai, em toda a 
Sua vida terrena. Quando Ele estava a orar em fronte do túmulo de Lázaro, olhou para cima e disse:  
“... Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves...” (João 11:41-42). 
Quão profunda confiança Ele tinha no Pai! E, por intermédio de Jesus, também podemos manter 
comunhão com o Pai. João diz-nos que todos aqueles que recebem Jesus e crêem no Seu nome 
receberam o direito de “... serem feitos filhos de Deus...” (João 1:12). Que glorioso privilégio! 
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Auto-Teste 
 
1. AGRUPAMENTO. Combine cada afirmação com o nome do Evangelho que ela descreve: 
 
_____ a) Foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o livro de Actos.         1. Evangelho de Lucas 
                    
_____ b) Regista sete milagres de Jesus e chama-lhes sinais.           2. Evangelho de João 
 
_____ c) Dá pormenores relativos à história política da Palestina. 
 
_____ d) Foi escrito por um discípulo que foi testemunha ocular da vida de Jesus. 
 
_____ e) Declara que Jesus é o Verbo. 
 
_____ f) Contém a parábola do rico insensato. 
 
_____ g) Inclui os cânticos de Maria e de Zacarias.    
 
VERDADEIRO ou FALSO? 
 
_____ 2. Lucas é o único dos Evangelhos sinópticos onde é dado o título de Salvador a Jesus Cristo. 
 
_____ 3. Tanto o Evangelho de Lucas como o de João descrevem a infância de Jesus. 
 
_____ 4. A natureza histórica da vida de Jesus é mais enfatizada por Lucas do que por João. 
 
_____ 5. Os termos verdade, crer e amor aparecem com mais frequência no evangelho de João do que  
   nos sinópticos. 
_____ 6. O Evangelho de João revela o facto de que todos quantos conheciam a Jesus declaravam a 
    sua fé n’Ele. 
_____ 7. Quase todos os ensinamentos de Jesus, registados em João também aparecem nos  
   Evangelhos sinópticos. 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA. Indique a melhor resposta. 
 
8. Lucas enfatizou o aspecto teológico do ministério de Jesus incluindo: 
a) Certos pormenores específicos sobre as pessoas que Jesus curou. 
b) Os ensinos que Jesus fez sobre o Filho do Homem. 
c) Várias parábolas sobre o tema de pobreza e riquezas. 
 
9. João disse que escolhera a sua matéria cuidadosamente para: 
a) Mostrar que Jesus era o Filho de Deus e levar as pessoas a crerem n’Ele. 
b) Apresentar uma plena e completa descrição de todos os milagres feitos por Jesus. 
c) Descrever o pano-de-fundo dos eventos descritos nos Evangelhos sinópticos. 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
14. a) Verdadeiro (19:44)  d) Verdadeiro (22:54, 66) 
    b) Falso (20:19)   e) Falso (23:6-7) 
    c) Verdadeiro (21:25-27)  f) Verdadeiro (24:15, 33-36)  
 
1. a) Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, Lucas era o único que estava na sua companhia. 
    b) Juntamente com diferentes outros, Lucas era cooperador de Paulo. 
    c) Lucas era um bom amigo de Paulo. 
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15. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
      a) Era o discípulo a quem Jesus amava e um dos três participantes do círculo íntimo de Jesus. 
      b) Era irmão de Tiago e um dos doze. 
      c) Foi testemunha ocular dos eventos da vida de Jesus. 
 
2. a) Ele teve nascimento humano. 
    b) Teve infância e crescimento até à idade adulta. 
    c) Alimentava-se e tinha necessidade física de alimentos. 
    d) Tinha emoções humanas. 
 
16. a) 4) Poder para satisfazer as necessidades físicas humanas... limitações. 
      b) 1) Poder de curar... e do tempo. 
      c) 1) Poder de curar... e do tempo. 
      d) 4) Poder para satisfazer as necessidades físicas humanas... limitações. 
      e) 3) Poder sobre as leis naturais. 
      f) 1) Poder de curar... e do tempo. 
      g) 2) Poder de ressuscitar os mortos. 
 
3. b) O primeiro recenseamento... por César Augusto (2:1-2). 
    d) Pôncio Pilatos... quando João Batista pregava no deserto (3:1-2). 
 
17. a) Multiplicação dos pães para os cinco mil homens (6:1-15, 25-40). 
      b) Cura dum cego de nascença (8:12; 9:1-12). 
      c) Ressurreição de Lázaro (11:17-44). 
 
4. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Veio nas nuvens do céu (Repare que Jesus aplicou essa profecia a Si mesmo). 
    b) Foi-lhe dada autoridade, glória e poder soberano. 
    c) Todos os povos, nações e homens de todas as línguas O adorariam. 
    d) Ele teria um domínio eterno. 
 
18. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
      a) Um oficial real; ele e todos os seus familiares creram. 
      b) O cego de nascença; declarou a sua crença em Jesus e adorou-O. 
      c) Marta; ela disse que cria em Jesus como o Filho de Deus. 
      d) Pilatos; ele ouviu Jesus, mas entregou-O para ser crucificado. 
      e) Tomé; ele disse que Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. 
 
5. (A sua resposta deve ser semelhante.) 
    Ele enfatizou a humanidade de Jesus, mostrando assim que Jesus é nosso parente chegado, membro  
    da raça humana, à qual pertencemos. 
 
19. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
      a) o poder e a autoridade que Jesus tinha como o Filho de Deus. 
      b) a Sua própria pessoa e relacionamento com o Pai. 
      c) fé e incredulidade. 
 
6. a) A princípio... quando o anjo falou com ela. 
    d) Enquanto visitava Isabel... glorificou o Senhor. 
    e) No seu coração... coisas que lhe tinham sucedido. 
 
20. b) complementa as informações que eles nos dão. 
 
7. b) Ela era filha única de Jairo. 
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21. a) 1:4 
      d) 15:9 
      e) 18:37 
 
8. a) toda a humanidade   d) samaritano  
    b) Adão    e) samaritano 
    c) Siro.    f) todas as nações  
 
22. c) A Sua identidade como a Palavra de Deus. 
 
9. 1:35  Maria, o Espírito Santo veio sobre ela. 
    1:35  Jesus, Ele foi concebido pelo Espírito Santo. 
    1:41-42  Isabel, o Espírito Santo encheu-a e ela profetizou. 
    1:67  Zacarias, o Espírito Santo encheu-o e ele profetizou. 
    2:25-26  Simeão, o Espírito Santo deu-lhe uma revelação a respeito de Cristo. 
    3:22  Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea. 
    4:1  Jesus, o Espírito Santo levou-O ao deserto. 
    4:14, 18  Jesus, o Espírito Santo capacitou-O para o Seu ministério. 
    10:21  Jesus, o Espírito Santo conferiu-Lhe alegria. 
    24:49  os discípulos, o Espírito Santo revesti-los-ia de poder, para testificarem. 
 
23. a) João Batista (1:34) 
      b) Natanael (1:49) 
 
10. Há vários exemplos de cada uma dessas características mencionadas na lição. Reveja a secção  
      sobre as características especiais e verifique se acertou nos seus exemplos. 
 
24. a) 3) Os judeus (2:19) 
      b) 2) Nicodemos (3:7) 
      c) 4) A mulher samaritana (4:14) 
      d) 3) Os judeus (5:19) 
      e) 1) Os discípulos (6:63) 
 
11. a) Maravilharam-se das coisas que d’Ele se diziam (2:33). 
      b) Não compreenderam o que Ele lhes disse (2:50) 
 
25. a) Apanharam pedras para apedrejá-Lo (8:59). 
      b) Expulsaram da sinagoga o homem que Jesus curara (9:30-33). 
      c) Decidiram matar Jesus (11:45-53). 
 
12. (A sua resposta deve ser muito parecida): 
      1. 4:33-35  um homem possuído por um espírito demoníaco 
      2. 4:38-39  a sogra de Simão 
      3. 5:12-14  um homem coberto de lepra 
      4. 5:17-25  um paralítico 
      5. 6:6-11  um homem de mão mirrada 
      6. 7:1-10  o servo de um centurião 
      7. 7:11-15  O filho único de uma viúva 
      8. 8:26-39  um endemoninhado 
      9. 8:40-48  uma mulher com hemorragia 
    10. 8:49-56  a filha de Jairo 
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26. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
    a) Verdadeiro (13:1-17) 
    b) Falso (15:1-9). Jesus ensinou sobre a videira e os seus ramos para mostrar quão importante é  
        permanecermos n’Ele 
    c) Falso (19:38-42). Os dois homens que prepararam o corpo de Jesus para o sepultamento foram  
        José de Arimateia e Nicodemos 
    d) Verdadeiro (21:1-14) 
 
13. a) 10:18 
      b) 11:29 
      c) 13:31 
      d) 16:19-31 
      e) 19:1-10 
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Unidade 2 
A IGREJA – O SEU 
CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


