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João 14 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus, o Caminho para o Pai 
Jesus Promete o Espírito Santo 
 
JESUS, O CAMINHO PARA O PAI : Leia João 14:1-14. 
     Quando Jesus disse aos Seus seguidores que iria morrer e deixá-los, eles 
ficaram muito tristes. Jesus encorajou-os dizendo-lhes que ia preparar um 
lugar para eles. Mais tarde Ele voltaria e levá-los-ia consigo. 
     É muito importante lembrarmo-nos de que Jesus voltará novamente para 
levar o Seu povo. Ele levá-los-á consigo para todo o sempre. Este será um 
dia maravilhoso para o qual devemos estar preparados. Se estivermos a 
viver em pecado, Jesus não nos levará com Ele. Se estivermos perdoados de 
pecado já foram perdoados e estivermos a viver para Deus, então seremos 
levados para estarmos com o Senhor. 
 
“E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei por mim 
mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós, também” (João 14:3). 
 
     Jesus voltou a afirmar que Ele é o único caminho para o Pai. Não há 
outros caminhos para se chegar ao céu. Precisa de crer no Senhor Jesus 
Cristo para ser salvo, e somente n’Ele. 
 
“... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida... “ (João 14:6). 
 
     Jesus prometeu que aqueles que cressem n’Ele fariam obras maiores do 
que as que Ele fizera. Jesus podia estar somente num lugar de cada vez. 
Mas quando o número dos Seus seguidores aumentasse para muitos 
milhares, então todos eles com a ajuda de Deus, poderiam fazer até mais do 
que Jesus fizera. 
     Jesus disse também que podíamos orar em Seu nome (versículos 13 e 
14). Pedir em nome de Jesus significa fazer o tipo de oração que Ele 
próprio faria. Significa compreender a vontade de Deus e orar pelas coisas 
que são de acordo com a vontade d’Ele. Significa também, orar com a 
autoridade que Jesus tinha. 
     Doenças e maus espíritos eram expulsos quando Jesus falava, porque 
Ele tinha autoridade. Somente quando oramos com a autoridade do nome 
de Jesus, é que podemos esperar os grandes feitos mencionados no 
versículo 12. Não temos nenhuma autoridade em nós mesmos. 
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Para Fazer 
 
1. Transcreva e reflicta sobre João 14:3. ____________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Decore João 14:6. 
 
2. De que modo é que Jesus encorajou os Seus discípulos, depois de dizer 
que iria deixá-los? 
a) Ele disse que voltaria para os levar consigo. 
b) Ele disse que eles também morreriam e então iriam ter com Deus. 
c) Ele disse que eles já não precisariam mais d’Ele. 
 
3. Quantos caminhos levam a Deus?  
a) Muitos. Qualquer religião o levará a Deus. 
b) Qualquer caminho que siga, desde que seja sincero. 
c) Só um caminho – Jesus Cristo. 
 
4. O que é que Jesus disse sobre a oração? 
a) Que os Seus seguidores deviam orar em Seu nome e Ele faria o que eles  
    pedissem. 
b) Que os Seus seguidores deviam orar em nome de Maria, porque ela era a  
    mãe de Jesus. 
c) Que os Seus seguidores deviam orar às imagens. 
 
JESUS PROMETE O ESPÍRITO SANTO: Leia João 14:15-31. 
     Nos capítulos 14, 15 e 16 lemos a respeito das coisas que o Espírito 
Santo faz, como nosso Conselheiro. As pessoas que são do mundo não 
podem receber o Espírito Santo, mas os crentes recebem. Ele é o Espírito 
da Verdade que nos ajuda a conhecer a verdade. 
 
“... e eu pedirei ao Pai que vos envie outro conselheiro, e este nunca vos 
abandonará” (João 14:16*). 
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     Jesus disse que aquilo que fazemos prova se O amamos ou não. 
 
“... Se alguém me ama., guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e 
viremos para ele, e faremos nele morada” (João 14:23). 
 
     Muitos acham que os mandamentos de Jesus são muito difíceis de serem 
seguidos. Quando Deus e Jesus vivem em nós, eles ajudam-nos. Com a 
ajuda deles podemos fazer qualquer coisa que eles nos mandam. 
 

Para Fazer 
 
5. Reflicta sobre João 14:16-23 
 
6. Que ajuda é que Jesus prometeu que seria dada aos discípulos após a Sua 
partida? 
a) Ele enviaria o Espírito Santo para ficar com eles. 
b) Ele oraria por eles. 
c) Ele falaria com eles. 
 
7. De que modo é que os que amam Jesus, provam isso? 
a) Eles frequentam a igreja e são baptizados na água. 
b) Eles obedecem aos Seus ensinos. 
c) Eles praticam o bem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


