João 16
Nesta Lição Estudará...
O Trabalho do Espírito Santo
Tristeza e Alegria
A Vitória Sobre o Mundo
O TRABALHO DO ESPÍRITO SANTO: Leia João 16:4-15.
Durante a última ceia que Jesus teve com os Seus discípulos, Ele falou
cinco vezes a respeito do Espírito Santo. Leia João 14:16-17, 26; 15:26;
16:7-15. Nos três primeiros versículos, o Pai, Jesus e o Espírito Santo são
incluídos juntos, para que possamos entender que os três são realmente um
só Deus.
A palavra traduzida aqui por “Conselheiro” ou “Consolador” vem da
palavra “Paracleto”, do grego. Esta palavra significa “Consolador”, ou
“Advogado” chamado para defender uma pessoa num julgamento; alguém
que fica com a pessoa para a ajudar e aconselhar. O Espírito Santo faz isto
por nós. Ele defende-nos. Ele aconselha-nos sobre o que fazer. Ele é o
Espírito da Verdade que nos ensina e guia a toda a verdade. Ele evita que
sejamos enganados por falsos mestres.
Ele convenceu o mundo de que temos uma ideia errada a respeito do
pecado. É difícil para nós, admitirmos que somos pecadores. Pensamos que
somos muito bons, até que o Espírito Santo nos mostra o que somos, aos
olhos de Deus. Alguma vez já ficou surpreso ao ver que a camisa, ou
vestido, que estava a usar tinha manchas? Dentro de casa pareciam limpos,
mas fora, com a claridade da luz, pôde ver as manchas. O Espírito Santo faz
brilhar em nós a luz divina, e mostra-nos quão sujos são os nossos pecados.
Para Fazer
1. Qual é a palavra grega traduzida aqui por “Conselheiro” ou Advogado”?
a) Parenthesis.
b) Paracleto.
c) Paralysis.
2. Como “Paracleto”, o que é que o Espírito Santo faz?
a) Ele defende-nos, aconselha, e ajuda.
b) Ele faz o trabalho por nós.
c) Ele acusa-nos.
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3. Quando é que realmente reconhecemos que somos pecadores?
a) Quando somos apanhados em flagrante.
b) Quando o Espírito Santo nos mostra quão maus somos.
c) Quando alguém nos diz que somos maus.
4. Ore para permitir que o Espírito Santo o guie. Peça-Lhe que lhe mostre o
que está mal em si.
TRISTEZA E ALEGRIA: Leia João 16:16-24.
Os discípulos estavam tristes porque Jesus ia deixá-los. Mas Jesus fez a
todos os Seus seguidores, uma preciosa promessa.
“Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em
meu nome, ele vo-lo há-de dar” (João 16:23).
Se pedíssemos a uma pessoa importante alguma coisa, não a
receberíamos por não sermos conhecidos. Mas se tivéssemos autorização de
pedir em nome do presidente do nosso país, todos se apressariam em nos
atender. Deus, o Pai, certamente fará o que o Filho pede. Quando
permitimos que Jesus viva em nós, podemos orar em Seu nome, pelas
mesmas coisas que Ele oraria. Então podemos ter a certeza da resposta.
Para Fazer
5. O que é que Jesus prometeu?
a) Que podemos ter qualquer coisa que quisermos.
b) Que Deus nos dará aquilo que pedirmos em nome de Jesus.
c) Que nunca ficaremos tristes.
A VITÓRIA SOBRE O MUNDO: Leia João 16:25-33
Jesus sabia que dentro de poucas horas seria preso e que todos os Seus
discípulos O abandonariam, para salvar as suas vidas. Ele mostrou-lhes o
que iria acontecer. Ele queria que eles soubessem que o Seu sofrimento e
morte não significavam derrota. Faziam parte do plano de Deus. Era através
do Seu sofrimento e morte que as almas poderiam ser salvas.
O mundo diria: “Esquece os outros; salva-te a ti mesmo!” Mas Jesus
venceu a tentação do mundo. Ele estava a fazer o que Deus queria que
fizesse. Fazer o que Deus quer, custe o que custar, é ter vitória sobre o
mundo.
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Os discípulos também iriam sofrer. Mas Jesus disse-lhes que permanecessem n’Ele e ajudá-los-ia. Todos aqueles que seguem Jesus terão que
enfrentar problemas e sofrimentos neste mundo, mas o Espírito Santo será o
nosso Companheiro. A nossa vitória não está naquilo que podemos fazer
por nós mesmos, mas no que Ele faz por nós. Ele fica connosco dando-nos
coragem, força e paz em tempos de sofrimento. O nosso sofrimento por
Jesus, durará apenas um pouco de tempo, depois reinaremos com Ele em
eterna alegria – não haverá mais sofrimento.
“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições,
mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo” (João 16:33).
Para Fazer
6. Leia João 16:33 cinco vezes.
7. O que é que o mundo diz?
a) “Esquece-te de ti. Salva os outros!”
b) “Salva-te a ti mesmo e aos outros!”
c) “Esquece-te dos outros. Salva-te a ti mesmo!”
8. O que é que Jesus disse que o mundo faria aos Seus seguidores?
a) Que os faria governadores.
b) Que os faria sofrer.
c) Que os aceitaria como mestres.
9. Em que é que consiste a vitória para os que seguem Cristo?
a) Em fazer a sua própria vontade.
b) Em escapar dos problemas.
c) Em fazer a vontade de Deus, custe o que custar.
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