João 8
Nesta Lição Estudará...
A Mulher Adúltera
Jesus, a Luz do Mundo
Vocês Não Podem Ir Para Onde Eu Vou
Os Livres e os Escravos
Jesus e Abraão
A MULHER ADÚLTERA: Leia João 8:1-11.
Jesus deu uma boa regra sobre quando criticar e condenar outros,
quando disse:
“... Aquele, que, entre vós, está sem pecado, que seja o primeiro que atire
pedra contra ela” (João 8:7).
É bem provável que o que Jesus escreveu com o dedo no chão, tenha
sido uma lista de pecados cometidos pelos homens. Eles ficaram
envergonhados e foram embora. Jesus era o único lá, que não tinha pecado.
Ele não condenou a mulher. Ele salvou a vida dela e perdoou os seus
pecados. Ele disse-lhe que fosse embora e não pecasse mais. Quando Deus
nos perdoa, é preciso que não continuemos a pecar.
Para Fazer
1. Reflicta sobre João 8:7. A qualquer momento que sentir vontade de
criticar alguém, repita este versículo para si mesmo.
2. Ore para que aqueles que pedem o perdão de Deus deixem de pecar.
JESUS, A LUZ DO MUNDO: Leia João 8:12-20.
Jesus disse ao povo que Ele era a Luz do mundo. A Bíblia, muitas vezes,
fala do pecado, comparando-o às trevas. Jesus como uma luz brilhante,
revela-nos os nossos pecados e também nos mostra o caminho para o céu.
Não podemos ir para o céu, a menos que nossos pecados sejam perdoados.
O versículo 24 diz que aqueles que não crêem em Jesus morrerão nos seus
pecados.
Para Fazer
3. Volte à introdução que João escreveu para as suas Boas-Novas, e leia
outra vez João 1:1-9.
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4. Porque é que Jesus Se chamou a Si mesmo a Luz do mundo?
a) Porque Ele é a verdadeira Luz que nos mostrará os nossos pecados e
apontará para nós o caminho para o céu.
b) Porque Ele sempre ensinava de dia, não à noite.
c) Porque Ele deu a todos uma lâmpada para ser usada à noite.
VOCÊS NÃO PODEM IR PARA ONDE EU VOU: Leia João 8:21-30.
Mais uma vez Jesus falou ao povo sobre a Sua morte, dizendo que Ele
iria para um lugar aonde eles não poderiam segui-Lo. Ele tinha vindo do
céu e ia voltar para lá. Mas antes disso o Filho do homem teria que ser
pendurado numa cruz, para morrer pelos pecados do mundo. Lembra-se de
como Jesus falou sobre isso com Nicodemos, no capítulo 3?
“... Eu sou o que sou...” (Êxodo 3:14), foi o nome que Deus usou para Si
mesmo, quando Moisés perguntou qual era o Seu nome. É a morte e a
ressurreição de Jesus que nos levam a crer que Ele é o nosso Salvador.
Para Fazer
5. Leia três vezes os versículos 23-24, 28-29.
6. A quem é que Jesus disse que o Filho do homem teria que ser pendurado
assim como Moisés pendurou numa estaca a serpente de bronze, no
deserto?
____________________________________________________________
7. Leia novamente João 3:14-21.
OS LIVRES E OS ESCRAVOS: Leia João 8:31-47.
Jesus disse que aquele que peca é escravo do pecado. Um homem
pecador não consegue parar de pecar, mesmo quando assim o deseja.
Muitos já confessaram que não sabem por que fazem as coisas que fazem,
mas parece que não podem deixar de fazê-las.
Um escravo sempre tem um dono, e um pecador é escravo do diabo.
Mas se obedecermos aos ensinos de Jesus, Ele libertar-nos-á do pecado e
do diabo.
“...Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus
discípulos; e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o
Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8:31-32, 36).
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Para Fazer
8. Reflicta sobre João 8:31-32.
Transcreva e reflicta sobre João 8:36. ______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Ore por quaisquer amigos seus, que sejam escravos do pecado, para que
encontrem liberdade em Jesus.
JESUS E ABRAÃO: Leia João 8:48-59.
Alguns daqueles que ouviram Jesus dizer estas coisas ofenderam-se.
Eles disseram que nunca tinham sido escravos. Eles eram descendentes de
Abraão e tinham nascido livres. Nós não gostamos de pensar que somos
escravos de Satanás, mas isto é um facto, até que Jesus nos liberte.
Quando os judeus falaram outra vez de Abraão, Jesus disse-lhes que
Abraão ficara contente ao ver o Seu dia. Ele também afirmou: “Antes de
Abraão nascer, Eu sou”. Quando Jesus usou as palavras “Eu sou”, no tempo
presente, Ele usou as mesmas palavras usadas por Deus em Êxodo 3:14:
“Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos
de Israel: Eu sou me enviou a vós.”
As palavras de Jesus enfureceram tanto alguns dos líderes, que eles
tentaram apedrejá-Lo. Mas Jesus saiu do templo salvo, porque ainda não
era chegada a hora, determinada por Deus, para a Sua morte. É verdade que
Ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas não antes da hora marcada
por Deus.
Para Fazer
10. O que é que Jesus disse sobre Si mesmo e Abraão?
a) “Abraão é meu pai, também.”
b) “Eu nunca vi Abraão.”
c) “Antes de Abraão nascer, Eu sou.”
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