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João 21 
 
Nesta Lição Estudará... 
Jesus Aparece a Sete dos Discípulos 
Jesus e Pedro 
Jesus e o Outro Discípulo  
Conclusão 
 
JESUS APARECE A SETE DOS DISCÍPULOS: Leia João 21:1-14. 
     Os discípulos voltaram para a Galileia, de onde tinham vindo. Eles 
pareciam não saber bem o que Jesus queria que fizessem. Então, alguns 
deles voltaram ao seu antigo trabalho de pescador. A primeira vez que 
saíram para pescar, trabalharam a noite toda, mas não pescaram nada. Jesus 
apareceu e disse-lhes que tornassem a colocar as redes na água, mas do 
outro lado do barco. Eles obedeceram e apanharam tantos peixes que quase 
não conseguiam puxar a rede. Quando obedecemos às ordens de Jesus, Ele 
transforma o nosso fracasso, em sucesso. 
 

Para Fazer 
 
1. O que é que os discípulos fizeram depois de Jesus lhes ter aparecido? 
a) Eles voltaram para a Galileia e foram pescar. 
b) Eles oraram para que fossem cheios do Espírito Santo. 
c) Eles começaram a pregar o Evangelho. 
 
JESUS E PEDRO: Leia João 21:15-19. 
     Pedro por três vezes, disse que não conhecia Jesus; agora o Senhor 
fazia-lhe três vezes a mesma pergunta. Pedro tinha afirmado que ainda que 
os outros abandonassem Jesus, ele nunca O abandonaria. Mas, quando foi 
provocado, ele agiu de maneira pior que os outros. Então Jesus perguntou-
lhe: “... amas-me mais do que a estes?” (15*). Pedro estava envergonhado do 
modo como tinha agido, e triste pelo que tinha feito. 
     Jesus disse: “Então alimenta os meus cordeiros” (15*). Disto concluímos 
que Pedro foi perdoado. Jesus estava a dar-lhe a missão de pastorear e 
cuidar daqueles que viessem a crer em Jesus. Outra vez Jesus disse a Pedro: 
“... Segue-me tu” (22). 
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Para Fazer 
 
2. O que é que Jesus perguntou a Pedro? 
a) “Amas-me mais do que a estes?” 
b) “Porque me negaste três vezes?” 
c) “Sabes como cuidar de ovelhas?” 
 
JESUS E O OUTRO DISCÍPULO: Leia João 21:20-24. 
     João, o autor deste Evangelho, não quis citar o seu próprio nome. Era ele 
o discípulo, sobre quem Pedro estava a falar, quando perguntou: “Senhor, e 
deste que será?” (21). Jesus mostrou a Pedro que não era da sua conta o que 
João teria que fazer, ou o que lhe aconteceria. O que importava, era que ele 
seguisse fielmente Jesus, sem se preocupar com o que os outros fariam. 
     Deus não chama todos para fazerem a mesma coisa. Não podemos 
decidir o que faremos, vendo o que os outros fazem. Nem podemos dizer 
que outros devem fazer qualquer coisa, porque sentimos ser isto, o que 
Deus quer que façamos. Oremos para que a vontade de Deus seja feita na 
nossa própria vida, e também na dos outros cristãos. 
 

Para Fazer 
 
3. O que é que Pedro queria saber? 
a) Como poderia ele cuidar de ovelhas, sendo um pescador. 
b) O que aconteceria a João. 
 
4. Peça a Deus que o ajude a fazer a vontade d’Ele. 
 
CONCLUSÃO: Leia João 21:25. 
     Nas Boas-Novas que João escreveu, aprendeu que Jesus é a Palavra. 
Através d’Ele, Deus fala consigo. Jesus é o Filho de Deus que lhe mostra 
como Deus é. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os seus 
pecados. 
     Jesus é o caminho para o céu; siga-O e não se perderá. Ele é a luz do 
mundo; não tem que andar nas trevas. Jesus é o pão da vida que satisfará a 
sua alma faminta. Ele é a verdade que o livrará da ignorância e do erro. Ele 
é o Filho do Homem que o conhece e compreende as suas necessidades. Ele 
é o Bom Pastor que se importa consigo. Ele é a ressurreição e a vida que 
lhe dá uma vida mais abundante no presente, vitória sobre a morte, e vida 
eterna no mundo vindouro. 
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     Jesus é tudo isto e mais: Ele é o seu Salvador, Senhor, e Rei que o ama. 
Ele quer que O ame e Lhe obedeça. Ele quer que O siga agora, e esteja com 
Ele para sempre no lar celestial. Jesus não o forçará a segui-Lo. Ele deixa a 
escolha consigo. Esperamos que O siga fielmente e goze a maravilhosa vida 
que Ele lhe dará. 
     Gostaríamos de ajudá-lo a saber mais sobre Jesus para que possa segui-
Lo melhor. O Instituto por Correspondência Internacional tem outros cursos 
que o ajudarão a crescer espiritualmente. Se ainda não pediu outro curso, 
faça-o agora. 
     Se não sabe onde há uma igreja perto de si, onde possa congregar-se 
com outros que amam Jesus, faremos o possível para o ajudar a encontrar 
uma. Você, sem dúvida, desejará reunir-se com outros, para orar, cultuar 
Deus, e estudar a Sua Palavra. O pastor poderá ajudá-lo nos seus problemas 
espirituais. Não se esqueça de ler a Bíblia, e orar diariamente, Deus 
abençoá-lo-á e mantê-lo-á no Seu amor. 
 

Para Fazer 
 
5. Depois de ter estudado quem é Jesus e o que Ele pode fazer, o que é que 
deve fazer? 
a) Amar Jesus e segui-Lo pelo resto da sua vida. 
b) Seguir o seu caminho, esquecendo-se do que estudou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


