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Algumas orientações para o estudo
O PRIMEIRO PASSO é um estudo bíblico. Queremos que o evangelho de João, e não nossos comentários, seja seu livro-texto. Nossas
perguntas e nossos comentários são para ajudá-lo a entender melhor
o que João escreveu em seu evangelho.
Esperamos que você tenha uma Bíblia em mãos. Isto é muito importante. No caso de você não ter uma, estamos lhe enviando O evangelho
segundo São João. Sempre que lhe pedirmos para ler uma porção do
livro de João, leia-a com atenção. Depois leia nossos comentários e
responda às perguntas sobre o que você leu. Fizemos estas perguntas
para ajudá-lo a entender a passagem bíblica e para fixar os pontos principais na sua mente. Muitas vezes damos em parêntesis o versículo da
passagem que o ajudará a responder à pergunta. Por exemplo: (v. 10)
quer dizer “versículo 10”.
Selecionamos uma passagem para você aprender de cor: João
1:1–18. A cada lição iremos lhe dar mais um versículo para a sua
memorização. Em cada teste, você terá que escrever esse versículo.
Quando terminar o curso, terá aprendido a passagem inteira. No último
teste, pediremos que escreva de cor a passagem inteira.
Ao final de cada lição há uma lista de “Pontos a lembrar”. Estas
frases dão um resumo das verdades principais da lição. Você deve
gravar estes pontos na sua mente.
A cada duas lições há um teste. Não olhe o teste até completar as
duas lições, até estar certo de que as entendeu bem. Então, tire o teste
e faça o melhor que puder sem olhar seu livro nem sua Bíblia. Depois
que terminar todos os testes deste livro, envie-os para fazermos a
correção. Em breve, iremos lhe devolver os testes corrigidos juntos
com as próximas lições.
Esperamos que goste do estudo.



Os acontecimentos na vida de Jesus
Jesus:
é apresentado por João Batista
faz seu primeiro milagre em Caná
purifica o templo
		

fala com Nicodemos
Inicia seu
fala com a mulher		
ministério
			
samaritana

(João 1–4)
		

cura o filho de um nobre
cura o paralítico de Betesda

		

Três anos

			

alimenta os cinco mil

		

anda sobre o mar

Confronta os
		

ensina em Jerusalém

		

perdoa a mulher adúltera

judeus

(João 5–12)

		

cura um cego

		

ensina sobre o Bom Pastor
ressuscita Lázaro
é ungido por Maria
entra triunfantemente em Jerusalém
come a última páscoa

Um dia

lava os pés dos discípulos

Instrui seus
discípulos

nos promete moradas eternas
nos promete o Espírito Santo
nos ensina a amar uns aos outros

(João 13–17)

nos ensina a permanecer nele
nos diz que seremos perseguidos

Três dias

ora ao Pai
		

é traído por Judas

Conclui seu
			
ministério

é negado por Pedro

			
(João 18–21)  

é julgado injustamente

			

é crucificado
Ressuscita!

			



Lição 3

JESUS: o Salvador
“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 20:31).
A lição de hoje
JESUS: o Salvador
Inicia seu
ministério
(João 1–4)

Confronta os
judeus
(João 5–12)

Três anos

Instrui seus
discípulos
(João 13–17)

Conclui seu
ministério
(João 18–21)

Um dia

Três dias

Texto bíblico da lição: João 3
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–3
Leia João 3:1–21. Preste muita atenção ao que você está lendo, pois
esta passagem lhe diz como entrar no reino de Deus.
É bem provável que Jesus ainda estivesse em Jerusalém quando
Nicodemos o procurou de noite. Por causa dos milagres que Jesus fazia,
Nicodemos sabia que Jesus tinha que ser alguém especial. Ele procurou Jesus para aprender mais dele. O que Nicodemos disse a Jesus?

Como Jesus lhe respondeu?
Jesus sabia qual era a verdadeira necessidade de Nicodemos. Ele
tinha que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Quem reina
no reino de Deus?


Claro que sim! O reino de Deus aqui na terra está nos corações
daqueles que o permitem reinar dentro deles. A primeira coisa a fazermos é permitir que Deus nos dê vida nova. Jesus chamou isso de
“nascer de novo”.
Nicodemos não entendia o assunto de nascer de novo. No que ele
pensou? (v. 4).
Indique aqui como Jesus lhe explicou (v. 6).
Em outras palavras, Jesus falava de um nascimento espiritual. Explicava que a vida espiritual começa com um nascimento espiritual.
Neste nascimento espiritual, o Espírito de Deus entra no espírito do
homem e lhe dá uma vida nova. Todos necessitamos deste novo nascimento. Os que já o experimentaram, pertencem ao reino de Deus;
Deus, então, passa a reinar em suas vidas.
No versículo 8, Jesus compara o novo nascimento com o vento que
sopra. Você consegue ver o vento? ______ Consegue ver o resultado
do vento? ______ Assim é o Espírito Santo na vida de alguém quando
nasce de novo. Você não pode ver o Espírito Santo enquanto faz a obra,
mas sim pode ver os resultados nas vidas dos que experimentam essa
obra. Antes serviam a si mesmos e ao pecado. Agora servem a Deus.
Ainda assim Nicodemos não entendeu. Você crê que Jesus entendia
o que dizia? (v. 11).
Claro que sim. Ele falava do que já havia visto.
Jesus prosseguiu explicando a Nicodemos como nascer de novo.
Leia outra vez João 3:14–18. O versículo 16 expressa de maneira
sucinta o fundamento da mensagem do evangelho: Deus nos amou
tanto que enviou seu único Filho. Se crermos em seu Filho (Jesus),
Deus nos dá a vida eterna.
Sublinhe a palavra crer (em suas várias formas) nestes quatro versículos. Quantas vezes ocorre?
Nicodemos tinha que crer em Jesus antes de o Espírito Santo poder
lhe dar esta vida nova. Segundo o versículo 18, o que acontece àquele
que crê?
O que acontece com aquele que não crê?


Você crê no Filho de Deus?
Crer, porém, é muito mais do que somente dizer que crê. É muito
mais do que apenas concordar com certos fatos. Leia os versículos
19–21. O que lhe dizem estes versículos sobre aquele que é nascido
de novo (que já veio à luz de Jesus)?
Crer implica viver… viver segundo a verdade. Aqueles que vêm para
a luz têm que se arrepender, deixar todo o pecado e andar na verdade.
Na realidade, a obediência é a única prova de que cremos.
Agora, leia os próximos dois trechos (João 3:22–36).
Jesus havia saído de Jerusalém. Agora estava na Judéia com seus
discípulos e batizava o povo. João Batista também estava lá, batizando.
Vieram a João uns homens contando-lhe que Jesus estava batizando
também e que todos iam para ele. Talvez pensassem que João ficaria
chateado com Jesus porque este lhe estava tirando seus seguidores.
Mas João não se ofendeu.
No versículo 29, João compara Jesus com um ____________ e a
si mesmo com um __________ do ____________. Quem é o homem
mais importante num casamento?
No versículo 30, o que disse João a respeito de Jesus?
Cada crente deve ter a mesma atitude que João tinha. Deve exaltar
a Jesus e diminuir a si próprio.
Preencha os espaços com os comentários que João fez sobre Jesus:
“Aquele que vem de ________ é __________ __________” (v. 31).
“E aquilo que ele ______ e __________ isso __________________”
(v. 32). “Porque aquele que ________ enviou fala as ________________
de ________” (v. 34). “O ______ ama o __________, e __________
____ ____________ entregou nas suas ________” (v. 35).
João termina dizendo quase as mesmas palavras que Jesus falou
a Nicodemos no versículo 18. Escreva aqui o versículo 36:

Pense um pouco. Você crê verdadeiramente em Jesus, o Filho de
Deus, o Salvador do mundo? A sua vida prova que crê nele?


Leia duas vezes toda a porção que vai aprender de cor (João 1:1–18).
Aprenda o versículo 3 e em seguida escreva de memória nestas linhas os três primeiros versículos.

PONTOS A LEMBRAR
• Nicodemos, um príncipe dos judeus, veio a Jesus de
noite para aprender mais dele.
• O reino de Deus na terra está nos corações daqueles
que se rendem a seu domínio.
• Para entrarmos no reino de Deus, temos que “nascer
de novo”.
• Este “novo nascimento” é um nascimento espiritual: o
Espírito de Deus entra no espírito do homem e lhe dá
vida nova.
• Para nascermos de novo, temos que crer em Jesus e
nos arrepender de nossos pecados.
• Quando nascemos de novo, deixamos de servir a nós
mesmos; deixamos de servir ao pecado. Servimos a
Deus.
• Cada crente deve exaltar a Jesus, e não a si mesmo.



Lição 4

JESUS: a água da vida
“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 20:31).
A lição de hoje
JESUS: a água da vida
Inicia seu
ministério
(João 1–4)

Confronta os
judeus
(João 5–12)

Três anos

Instrui seus
discípulos
(João 13–17)

Conclui seu
ministério
(João 18–21)

Um dia

Três dias

Texto bíblico da lição: João 4:1–42
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–4
Leia todo o texto da lição (João 4:1–42). Antes de entrar nos detalhes
do estudo, responda às seguintes perguntas para resumir o que aconteceu nessa passagem. Quem são os personagens principais na história?
O que acontece?

Agora, volte para o início da passagem. Jesus está viajando outra
vez. Desta vez vai da Judéia até a Galiléia. Por qual lugar ele precisa
passar?
Encontre este lugar no mapa da página 36.



O que Jesus fez quando chegou à cidade de Sicar?
A quem ele pediu água?
Como respondeu essa mulher a seu pedido? (v. 9).
Os judeus e os samaritanos não se falavam. Os samaritanos eram
uma raça pagã que havia se misturado com a raça judia. Sua origem
pagã havia influenciado sua religião. Eles adoravam aos deuses pagãos
e às vezes a Jeová. Adoravam em lugar diferente dos judeus (v. 20).
(Se quiser, pode ler em 2 Reis 17 a história de como isso sucedeu.)
Por estas razões, os judeus detestavam os samaritanos. Não queriam
saber deles. É por isso que a mulher samaritana se surpreendeu ao ver
que Jesus, sendo judeu, conversava com ela.
Jesus não odiava ninguém. Não tinha preconceito racial. Ele não
desprezou a mulher por ser samaritana. Como ele respondeu à mulher
(v. 10).
Para aprender mais sobre esta água viva, preencha as lacunas
do versículo 14: “Mas aquele que beber da ________ que eu lhe
______ __________ terá ________, porque a água que eu lhe der
se fará nele uma __________ de água que salte para a ________
____________”.
Essa água viva verdadeiramente satisfaz e dá vida eterna. Ela é a
salvação que Cristo oferece. Jesus disse à mulher que ela só precisaria lhe pedir que ele lhe daria desta água viva. Louvado seja Deus, o
convite permanece o mesmo hoje. Se alguém pedir sinceramente que
Jesus o livre do pecado, ele o livrará.
A mulher não entendeu tudo o que Jesus disse, mas de fato desejou
receber dessa água que Jesus descreveu. Quando a mulher pediu dessa
água, o que é que Jesus lhe disse que fizesse?
Quando a mulher respondeu que não tinha marido, o que Jesus lhe
disse?
10

O que isto nos revela sobre Jesus?
O que isto nos revela sobre a mulher?
Falaram do tema da adoração. Como Jesus disse que se devia adorar
a Deus?
Importa onde adoramos?
Ao lermos os versículos 25–26, percebemos que Jesus é __
______________.
Quando a mulher voltou à cidade, o que contou para o povo?
(v. 29).
Qual foi o resultado de seu testemunho? (v. 39).
Isso foi bom. Mas, o que aconteceu quando esse mesmo povo ouviu
Jesus? (vv. 41–42).
Foi melhor ainda.
Podemos aprender muitas lições desta história. A mulher com quem
Jesus falou era samaritana. A maioria dos judeus não falava com ela.
Além disso, ela havia tido cinco maridos. Resumindo, não era uma
mulher muito boa. Contudo, Jesus fez amizade com ela e lhe falou
da água da vida. Ele sabia que ela precisava da salvação. Por isso
aproveitou a ocasião para conversar com ela. Nós também devemos
compartilhar livremente o evangelho com qualquer um, mesmo com
aqueles que são desprezados pela sociedade. Eles precisam da salvação
também. Precisam de nossa amizade.
Talvez você se sente desprezado pelo povo ao seu redor. Não fique
desanimado! Jesus se preocupa com você e quer lhe dar a água viva
também.
Jesus conhecia os detalhes da vida desta mulher. Não é qualquer
um que pode se aproximar de um estranho e logo dizer-lhe o que se
passou na sua vida. Jesus pôde fazer isso porque é Deus.
Depois que esta mulher creu, contou aos outros acerca de Jesus.
Você crê em Jesus? ______ Conta para os outros sobre ele? ______
11

Antes de concluir esta lição, voltemos aos versículos que omitimos.
Leia João 4:31–38. Estes versículos falam do propósito que Jesus teve
ao vir para a terra.
Jesus havia passado o meio-dia falando com a samaritana. Havia
passado da hora do almoço. Como respondeu quando seus discípulos
o animaram a comer a comida que haviam trazido?
Para Jesus, a obra de seu Pai era mais importante que o comer.
Segundo os versículos 35–38, qual era essa obra?
Jesus falava de uma colheita de almas — almas que buscavam a
água da vida que salta para a vida eterna. O mundo ao nosso redor
ainda está branco para a colheita. Essa colheita é sua prioridade?
Releia João 1:1–18, a passagem para você aprender de cor. Aprenda
o versículo 4, e em seguida escreva nestas linhas os versículos 1–4 de
memória.
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PONTOS A LEMBRAR
• Jesus precisava passar pela Samaria em sua viagem
da Judéia à Galiléia.
• Os judeus e samaritanos não se falavam.
• Jesus se dispôs a falar com a samaritana embora fosse
judeu.
• Devemos estar dispostos a falar do evangelho a qualquer pessoa.
• Jesus ofereceu à mulher a água viva, ou seja, a salvação.
• Jesus é Deus; por isso sabia tudo sobre a vida da mulher.
• A  mulher creu em Jesus e contou aos outros sobre
ele.
• Todo cristão deve aprender do exemplo de Jesus e deve
dar prioridade à colheita espiritual.

Pare
Teste
Repasse as lições 3–4 antes de fazer o teste 2 que se encontra
no meio deste livro. Em seguida faça a si mesmo as seguintes
perguntas:
1. Fiz o melhor possível ao responder às perguntas das
lições?
2. Sei os “Pontos a lembrar” de ambas as lições?
	3. Sei João 1:1–4 de cor?
Se você puder responder “sim” a estas três perguntas, prossiga
com o teste 2. Se não puder dizer “sim”, volte a estudar as lições
até entendê-las bem.
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Lição 5

JESUS: o médico divino
“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 20:31).
A lição de hoje
JESUS: o médico divino
Inicia seu
ministério
(João 1–4)

Confronta os
judeus
(João 5–12)

Instrui seus
discípulos
(João 13–17)

Conclui seu
ministério
(João 18–21)

Um dia

Três dias

Três anos

Texto bíblico da lição: João 4:43–5:18
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–5
Como você vê no diagrama acima, esta lição fala de parte de dois
períodos no ministério de Jesus. A primeira parte da lição cabe no
princípio de seu ministério. A segunda parte trata das primeiras discussões com os judeus. No meio destas duas partes (ou seja, entre João
4:54 e 5:1) passa-se muito tempo, talvez um ano. João omite bastante
do ministério de Jesus na Galiléia. Ele começa a contar a história de
Jesus em Jerusalém.
Leia a primeira história no texto: “Cura do filho dum nobre” (João
4:43–54). Nesta história, Jesus viaja da ____________ para a _______________. Como os galileus receberam Jesus desta vez?
Por quê?

15

Na realidade, este era o propósito de todos os sinais, milagres e
mensagens de Jesus: que o povo o recebesse e cresse nele. Jesus foi a
qual cidade da Galiléia? ________ Procure essa cidade no mapa da
página 36. O que havia acontecido ali algum tempo atrás?
Quem veio procurar Jesus desta vez?
Qual foi seu pedido?
Onde estava o filho desse oficial?
Procure Cafarnaum no mapa. A que distância fica Cafarnaum de
Caná?
O oficial estava desesperado. Seu filho estava morrendo. Sem
dúvida, o oficial havia consultado a muitos médicos e tentado muitos
remédios. Mas nada ajudava seu filho. Qual era a sua única esperança?
Jesus fez exatamente o que o oficial lhe pediu?
O que ele fez que foi um milagre ainda maior?
Preencha as lacunas para ver como respondeu o oficial ao que Jesus
lhe disse: “E o homem ________ na ______________ que Jesus lhe
disse, e ____________” (v. 50).
Este oficial sabia a quem buscar em tempo de dificuldade: a Jesus.
Ele creu que Jesus podia ajudá-lo. Jesus recompensou essa fé. Escreva
com suas próprias palavras como o homem soube da cura da seu filho.
O que há de interessante sobre a hora em que foi curado?
Agora, leia a próxima história no evangelho segundo São João:
“Cura dum paralítico de Betesda” (João 5:1–18).
Como vimos antes, João omite muita coisa do ministério de Jesus
na Galiléia. Agora vemos Jesus em Jerusalém outra vez, participando
de uma festa dos judeus. O que Jesus achou perto do tanque de cinco
alpendres?
Por que estavam ali?
16

O primeiro passo: Teste 2

Número de identificação ______________________
Favor incluir este número em toda correspondência
com o nosso escritório.

Instruções
Por favor, não responda este teste enquanto não tiver
estudado as lições 3–4.
• Depois de estudar as lições 3–4, complete este teste.
• Depois de completar todos os testes deste livro, destaqueos do livro, ponha-os num envelope e envie-os para:
Publicadora Lâmpada e Luz
26 Road 5577
Farmington NM 87401, EUA
… ou envie-nos os testes via e-mail, utilizando nosso endereço eletrônico: lamplight@emypeople.net Se optar por
utilizar o e-mail, faça-o de uma das seguintes formas:
(1) Escaneie seus testes e os envie como arquivos anexos.
(2) Escreva as perguntas com as respostas (e inclua
a letra que corresponde à resposta correta) em uma
mensagem comum, depois as envie para nós.

___________________________________________________
Seu nome

___________________________________________________
Seu endereço

___________________________________________________
___________________________________________________

O primeiro passo: Teste 2
Lições 3–4
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. Nicodemos, o homem que foi falar com Jesus de noite era:
a. um príncipe dos judeus.
b. um príncipe dos samaritanos.
c. um dos doze discípulos.
d. o governador romano da Judéia.
2. Jesus disse a Nicodemos que para ver o reino de Deus teria que:
a. viver uma vida boa.
b. nascer de novo.
c. ser batizado.
d. assistir sempre ao culto do templo.
3. Para nascer de novo, a pessoa deve:
a. orar muitas vezes todos os dias.
b. crer em Jesus.
c. viver uma vida pura.
d. obedecer à sua igreja.
4. João disse que o que se recusa a crer no Filho:
a. não perecerá, mas terá a vida eterna.
b. não verá a vida, mas que a ira de Deus estará sobre ele.
c. não precisa ter medo.
d. não é condenado porque já veio à luz.
5. A pessoa que nasceu de novo:
a. não pode mais pecar.
b. pertence ao reino de Deus.
c. deve tomar do poço de Sicar.
d. não morrerá fisicamente.
6. João exaltou Jesus e se humilhou a si mesmo, dizendo:
a. “Sou o esposo enviado do céu”.
b. “É necessário que você nasça de novo”.
c. “Venha, veja o homem que me disse tudo o que fiz”.
d. “É necessário que ele cresça, mas que eu diminua”.
7. João comparou Jesus a um:
a. agricultor.
b. rei.
c. esposo.
d. amigo do esposo.

8. Quando Jesus estava a caminho da Galiléia, ele passou:
a. por Samaria.
b. pelo rio Jordão.
c. por Jerusalém.
d. Caná.
9. Jesus:
a. não quis fazer vinho para os samaritanos.
b. cria que era de uma raça superior.
c. não tinha preconceito racial.
d. não quis se relacionar com os pagãos.
10. Jesus disse à mulher samaritana que se ela lhe pedisse, ele lhe daria:
a. o pão da vida.
b. uma ajuda para tirar água.
c. comida que ela não conhecia.
d. a água viva.
11. Jesus lhe disse que a única maneira de adorar a Deus é:
a. oferecendo-lhe sacrifícios.
b. edificando-lhe um altar em Samaria.
c. em espírito e em verdade.
d. rezar o terço.
12. Jesus conhecia o passado da mulher samaritana porque:
a. a conhecia de longas datas.
b. ele é Deus e sabe todas as coisas.
c. seu primeiro marido era amigo de Pedro.
d. ele pôde ver em seu rosto que estava triste.
13. A água que Jesus oferece é:
a. a salvação por Jesus Cristo.
b. a água do poço de Jacó.
c. a água de um poço em Jerusalém.
d. comida que não conhecemos.
14. A água viva está disponível:
a. a quem quiser buscá-la.
b. às pessoas boas somente.
c. aos samaritanos somente.
d. aos judeus somente.
15. Quando nascemos de novo, o que acontece em nossa vida?

16. O que Jesus disse que era a sua comida?

		

No verso desta folha, escreva de cor João 1:3–4.

João 1:3–4

O primeiro passo: Teste 3

Número de identificação ______________________
Favor incluir este número em toda correspondência
com o nosso escritório.

Instruções
Por favor, não responda este teste enquanto não tiver
estudado as lições 5–6.
• Depois de estudar as lições 5–6, complete este teste.
• Depois de completar todos os testes deste livro, destaqueos do livro, ponha-os num envelope e envie-os para:
Publicadora Lâmpada e Luz
26 Road 5577
Farmington NM 87401, EUA
… ou envie-nos os testes via e-mail, utilizando nosso endereço eletrônico: lamplight@emypeople.net Se optar por
utilizar o e-mail, faça-o de uma das seguintes formas:
(1) Escaneie seus testes e os envie como arquivos anexos.
(2) Escreva as perguntas com as respostas (e inclua
a letra que corresponde à resposta correta) em uma
mensagem comum, depois as envie para nós.

___________________________________________________
Seu nome

___________________________________________________
Seu endereço

___________________________________________________
___________________________________________________

O primeiro passo: Teste 3
Lições 5–6
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. Jesus fez sinais e milagres e pregações:
a. para que o povo cresse nele.
b. para agradar a seus inimigos.
c. para distrair o povo.
d. para que o povo lhe desse dinheiro.
2. Quando o nobre pediu a cura para seu filho, Jesus estava:
a. em Cafarnaum.
b. em Caná.
c. na Capadócia.
d. em Jerusalém.
3. Quando o nobre veio procurar Jesus, Jesus:
a. o acompanhou à sua casa e curou o menino.
b. lhe disse que não o incomodasse.
c. disse a Pedro que fosse curá-lo.
d. falou a palavra, e o filho foi curado.
4. Depois que o filho sarou, o nobre e sua família:
a. creram em Jesus.
b. procuraram dar a Jesus prata e ouro.
c. comemoraram com uma grande festa.
d. imediatamente contaram o caso aos fariseus e aos escribas.
5. Perto do tanque de Betesda em Jerusalém, Jesus curou um homem que estava
enfermo há:
a. quinze dias.
b. quatro meses.
c. um ano e meio.
d. trinta e oito anos.
6. Jesus disse ao paralítico, “Eis que já estás são;
a. vai-te e mostra-te ao sacerdote”.
b. não o contes a ninguém, e vem e segue-me”.
c. não o digas aos fariseus, para eles não me perseguirem”.
d. não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior”.
7. Os judeus perseguiam Jesus e queriam matá-lo porque:
a. queriam agradar aos governadores romanos.
b. ele não queria pagar o imposto do templo.
c. batizava mais discípulos do que João.
d. curou um homem no dia de descanso.

8. Não podemos compreender Deus porque:
a. ele é tão grande.
b. ele não quer.
c. ele não se revelou.
d. ele vive no céu.
9. Jesus era:
a. o filho de José.
b. um com o Pai.
c. um anjo do céu.
d. um profeta ressuscitado.
10. Jesus fazia unicamente:
a. o que o pai queria que fizesse.
b. o que lhe dava vontade.
c. o que o povo gostava.
d. o que trazia menos problemas para os judeus.
11. Jesus disse: “Quem não honra o Filho, …
a. ainda que esteja morto, ressuscitará”.
b. não honra o Pai que o enviou”.
c. não receberá honra do Filho”.
d. deve honrar o Pai que o enviou”.
12. Jesus tinha um relacionamento muito íntimo com o Pai porque:
a. ele era Deus.
b. era filho de Abraão.
c. era sacerdote.
d. fazia muitos milagres.
13. Em nossa lição vimos quatro testemunhas que testificam de Jesus. Foram: João
Batista, as obras de Jesus, Deus o Pai e:
a. os discípulos.
b. os cristãos.
c. as escrituras.
d. a natureza.
14. Qual das seguintes não é uma profecia do Antigo Testamento acerca de Jesus?
a. ele seria um homem rico
b. nasceria de uma virgem
c. seria entregue por um amigo
d. ressuscitaria dos mortos
15. A maioria dos milagres de Jesus foi milagres de cura. O que isso nos ensina?

16. Que tipo de ressurreição podemos esperar se cremos em Jesus e lhe obedecemos?

		 No verso desta folha, escreva de cor João 1:5–6.

João 1:5–6

O primeiro passo: Teste 4

Número de identificação ______________________
Favor incluir este número em toda correspondência
com o nosso escritório.

Instruções
Por favor, não responda este teste enquanto não tiver
estudado as lições 7–8.
• Depois de estudar as lições 7–8, complete este teste.
• Depois de completar todos os testes deste livro, destaqueos do livro, ponha-os num envelope e envie-os para:
Publicadora Lâmpada e Luz
26 Road 5577
Farmington NM 87401, EUA
… ou envie-nos os testes via e-mail, utilizando nosso endereço eletrônico: lamplight@emypeople.net Se optar por
utilizar o e-mail, faça-o de uma das seguintes formas:
(1) Escaneie seus testes e os envie como arquivos anexos.
(2) Escreva as perguntas com as respostas (e inclua
a letra que corresponde à resposta correta) em uma
mensagem comum, depois as envie para nós.

___________________________________________________
Seu nome

___________________________________________________
Seu endereço

___________________________________________________
___________________________________________________

O primeiro passo: Teste 4
Lições 7–8
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. Com cinco pães e dois peixinhos Jesus alimentou:
a. seus doze discípulos.
b. todos os que creram nele.
c. cinqüenta homens, além de mulheres e crianças.
d. cinco mil homens, além de mulheres e crianças.
2. Quando o povo terminou de comer, Jesus disse:
a. que os discípulos jogassem as sobras no mar.
b. que os discípulos recolhessem as sobras em cestos.
c. que deixassem as sobras para os pássaros.
d. que comessem as sobras para que nada se perdesse.
3. Já que Jesus pôde alimentar tantos com tão pouca comida, o povo:
a. quis matá-lo.
b. quis fazê-lo rei.
c. pensou que tinha um demônio.
d. foi acusá-lo perante os fariseus.
4. Quando os discípulos foram apanhados pela tempestade no mar:
a. o barco deles afundou e todos se afogaram.
b. remaram toda a noite para poderem chegar à praia.
c. lançaram Pedro ao mar e logo a tempestade se acabou.
d. Jesus veio andando sobre a água e os acudiu.
5. O povo foi procurar Jesus em Cafarnaum porque:
a. haviam comido com abundância e queriam mais.
b. temiam que havia se afogado no mar bravio.
c. creram que era o Filho de Deus.
d. haviam visto os milagres.
6. Jesus é o pão da vida. Comer este pão significa:
a. crer em Jesus.
b. tomar a santa ceia.
c. comer maná.
d. celebrar a missa.
7. O pão verdadeiro do céu é melhor que o maná porque:
a. o maná não caía no dia de descanso.
b. o maná não tinha um bom sabor.
c. o verdadeiro pão do céu foi enviado primeiro.
d. os que comem o pão verdadeiro viverão para sempre.

8. Estando na festa dos tabernáculos em Jerusalém, Jesus:
a. amaldiçoou o povo judeu.
b. falou com os judeus sobre quem era ele.
c. destruiu o templo.
d. predisse a data de sua segunda vinda.
9. O mundo odeia Jesus porque:
a. nasceu de uma virgem.
b. testifica que as obras do mundo são más.
c. fez e batizou mais discípulos do que João.
d. não continuou alimentando as multidões.
10. Jesus disse: “A minha doutrina:
a. é melhor do que a doutrina de meu Pai”.
b. é melhor do que a doutrina de João Batista”.
c. não é ruim, porque foi o Espírito Santo que a deu para mim”.
d. não é minha, mas daquele que me enviou”.
11. Jesus foi enviado ao mundo:
a. por Abraão.
b. pela sua mãe.
c. por Deus o Pai.
d. pelo povo de Israel.
12. Os líderes judeus trouxeram a mulher adúltera a Jesus para achar motivo de acusálo. Mas em vez disso:
a. suas próprias consciências os acusaram.
b. a mulher os acusou.
c. Jesus acusou a mulher.
d. eles se acusaram uns aos outros.
13. Jesus disse à mulher adúltera:
a. “Foste curada, não peques mais para que não te suceda coisa pior”.
b. “Vai-te, teu filho vive”.
c. “Bem disseste: não tenho marido; porque cinco maridos tiveste”.
d. “Nem eu também te condeno; vai-te, e não peques mais”.
14. Jesus disse aos judeus incrédulos que eles eram filhos:
a. de Abraão.
b. do diabo.
c. de Moisés.
d. de Deus.
15. Os discípulos de Jesus não estavam seguros até que Jesus entrou no barco. O que
devemos fazer para que nossas almas sejam salvas?

16. Quais são duas coisas importantes que Jesus demostrou ao perdoar a mulher
adúltera?

		 No verso desta folha, escreva de cor João 1:7–8.

João 1:7–8

Jesus falou com um paralítico. Fazia quantos anos que o paralítico
estava enfermo?
Imagine! Enfermo há trinta e oito anos. Deitado ali... esperando...
desejando. Entretanto, toda vez outro chegava à água primeiro do que
ele. Imagine o desamparo e o desespero que sentia!
Agora Jesus, um verdadeiro desconhecido, está lhe perguntando:
“Queres ficar são?”
Ora, mas é claro que quero ficar são! com certeza pensou consigo
mesmo. Mas, que podes fazer tu, amigo desconhecido? Irás ajudar
-me a entrar na água quando o anjo a agitar?
Jesus tinha em mente algo melhor? O que ele disse ao homem?
Impossível! Como pôde fazer isso? Mas, o que aconteceu?
Na próxima vez que Jesus viu o homem curado, o que lhe disse?
(v. 14).
Como mencionamos antes, nesta história vemos como começaram
as discussões de Jesus com todos os judeus. Qual era o motivo da
discussão aqui?
O que os judeus resolveram fazer com Jesus?
Paremos um pouco para pensar nesses milagres. Por que Jesus tinha
poder de curar?
Correto. Jesus tinha poder de curar porque ele é Deus.
Agora, pense no tipo de milagres que eram esses. Eram de cura.
Ajudavam aqueles que não podiam ajudar-se a si mesmos. Isto nos
mostra algo das características de Jesus: seu amor e compaixão pelo
homem. Jesus ainda é assim. Ainda quer ajudar aqueles que não podem ajudar a si mesmos, aqueles que estão perdidos no pecado. Ele
os ajudará se vierem a ele.
Finalmente, vejamos qual foi a reação do povo que viu os milagres.
O que fez o nobre e sua família? (4:53).
O que fizeram os judeus? (5:16).
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O que você faz quando lê sobre os milagres de Jesus?
Aprenda de cor João 1:5. Em seguida escreva os versículos de João
1:1–5 de memória nestas linhas.

Lembre-se: aprenda bem seus versículos de cor. No exame final,
esperamos que possa escrever de memória toda a passagem que você
está aprendendo.
PONTOS A LEMBRAR
• Jesus fez sinais e milagres e fez pregações para que
o povo o recebesse e cresse nele.
• Enquanto Jesus estava em Caná, veio um nobre e lhe
pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho.
• Jesus falou a palavra e o menino foi curado.
• Em Jerusalém, Jesus curou um homem que era paralítico há trinta y oito anos.
• Os judeus procuravam matar Jesus porque ele curou
o homem no dia de descanso.
• Jesus pode curar porque ele é Deus.
• Jesus cura porque ama aos que não podem ajudar a
si mesmos.
• Nossa fé deve aumentar quando lemos dos milagres
de Jesus.
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Lição 6

JESUS: em união com o Pai
“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 20:31).
A lição de hoje
JESUS: em união com o Pai
Inicia seu
ministério
(João 1–4)

Confronta os
judeus
(João 5–12)

Instrui seus
discípulos
(João 13–17)

Conclui seu
ministério
(João 18–21)

Um dia

Três dias

Três anos

Texto bíblico da lição: João 5:19–47
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–6
Quem é Deus? Como ele é? Onde ele está? Podemos nos fazer estas
perguntas ou tentar respondê-las. Mas nunca na vida inteira podemos
aprender tudo sobre Deus.
No entanto, podemos saber algo sobre o nosso grande Deus. Eis aqui
algumas coisas importantes que Deus nos mostrou sobre si mesmo.
Deus é a causa original. Isto quer dizer que ele é o princípio de tudo.
Ele criou todas as coisas. Segundo Apocalipse 4:11, os seres celestiais
dizem: “Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque
tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas”.
Deus sempre existirá. Isso significa que ele não terá fim. “Mas o
Senhor está assentado perpetuamente; já preparou o seu tribunal para
julgar” (Salmo 9:7).
Deus está em todas as partes. Esta terra não é o suficiente para contê-lo.
Na realidade, todo o universo não é suficientemente grande para contê-lo.
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Ele mora em todo o espaço. O grande rei Salomão, ao terminar de construir
o templo em Jerusalém, perguntou: “Mas, na verdade, habitaria Deus na
terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam conter, quanto
menos esta casa que eu tenho edificado” (1 Reis 8:27).
Você consegue compreender um Deus tão grande? Eu não.
Jesus foi Deus Filho que se fez homem. O evangelho segundo João
nos apresenta a história da vida de Jesus aqui na terra. Também nos dá
vislumbres de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo. Nesta lição Deus
se revela por Jesus. Jesus mesmo nos fala de sua relação com o Pai.
Agora leia a primeira parte do texto da lição: “A autoridade do
Filho” (João 5:19–29). O que havia acontecido pouco antes disso?
Como Jesus defendeu o fato de ter curado o homem no dia de descanso?
Os judeus não entendiam que Jesus verdadeiramente é Deus. Por
este motivo, eles procuraram matar Jesus quando disse que Deus era
seu Pai.
Jesus prosseguiu explicando-lhes que ele e Deus são um só. Ele lhes
disse que tudo o que ele fazia e tudo o que era vinha do Pai. Preencha
os espaços para descobrir mais a respeito de Jesus e da relação que
tem com o Pai.
Versículos 19–20: “Na verdade, na verdade vos digo que o
___________ por si ___________ não pode fazer ___________
_____________, se o não vir fazer o _______; porque tudo quanto _______ faz, o ___________ o faz igualmente. Porque o Pai
_______ o ___________, e _____________-lhe tudo o que faz; e ele
lhe _________________ maiores ___________ do que estas, para que
vos ________________________.”
Versículo 23: “Para que todos _____________ o ___________,
como honram o _______. Quem não ___________ o ___________, não
___________ o _______ que o _____________”.
Versículo 26: “Porque, como o _______ tem a vida em _____
___________, assim deu também ao ___________ ter a _________ em
_____ ___________”.
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Versículo 30: “Eu não posso de mim ___________ fazer
____________ _____________. Como _________, assim ___________; e o
meu __________ é _________, porque não busco a minha _______________,
mas a _______________ do _______ que me _____________.”
O primeiro versículo da passagem que você está aprendendo de
cor dá a razão pela qual Jesus é tão unido ao Pai. Ao lê-lo, lembre-se
de que Jesus é o Verbo. “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus, e o Verbo era Deus” (João 1:1). Jesus e o Pai são um. São
o grande e eterno Deus.
Antes de passar para a próxima passagem, vamos ver como nós
deveríamos responder a Jesus e ao Pai. O versículo 24 nos diz que os
que ouvem as palavras de Jesus e crêem naquele que o enviou (o Pai)
têm a ________ ____________. Que tipo de ressurreição os que crêem
e fazem o bem podem esperar? (v. 29).
Sejamos daqueles que crêem em Jesus e o obedecem.
Agora leia João 5:30–47. Estes versículos mencionam as quatro
testemunhas que mostram que Jesus realmente é quem dizia ser.
As testemunhas são:
a.
(vv. 32–35)
b.
(v. 36)
c.
(vv. 37–38)
d.
(v. 39)
O que João Batista disse de Jesus?
a.
(João 1:29)
b.
(João 1:34)
Como as obras de Jesus provavam que ele é Deus?

Uma vez Deus deu testemunho de Jesus num monte. Jesus havia
levado três de seus discípulos — Pedro, João e Tiago — ao monte
para orar. Enquanto orava, sua aparência mudou e sua roupa se iluminou como um relâmpago. De repente apareceram Moisés e Elias e
começaram a falar com Jesus. Depois veio uma nuvem e os encobriu.
De dentro da nuvem uma voz soou: “Este é o meu Filho amado, a ele
ouvi”. Era a voz de Deus o Pai dando testemunho de seu Filho. Leia
a história em Lucas 9:28–36.
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No Antigo Testamento há centenas de profecias sobre o Messias
que havia de vir. Eis aqui algumas apenas. Abra a sua Bíblia e procure
as referências.
• Miquéias 5:2 diz que ele nasceria em Belém. Foi onde ele nasceu
(Mateus 2:1).
• Isaías 7:14 diz que nasceria de uma virgem. Sua mãe, Maria, era
uma virgem (Mateus 1:18).
• Do Salmo 41:9 somos informados de que Jesus seria traído por
um amigo. Judas, um dos seus discípulos, o entregou àqueles que
o mataram (Marcos 14:10).
• Isaías 53:9, 12 nos diz que morreria entre pecadores. Ele foi
crucificado entre dois ladrões (Mateus 27:38).
• No Salmo 16:10 vemos que ele não ficaria no sepulcro; que ressuscitaria outra vez. Ele ressuscitou! (Mateus 28:6).
Aqui estão as quatro testemunhas: João Batista, Deus o Pai, as obras
de Jesus, e as escrituras do Antigo Testamento. Todas estas testificam
que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você crê?
Releia todo o texto que você vai aprender de cor (João 1:1–5).
Aprenda o versículo 6 e depois escreva nestas linhas os versículos 1
até o 6 de memória.
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PONTOS A LEMBRAR
• Nesta vida nunca podemos entender completamente
a Deus.
• Deus se revelou ao homem pelo Pai, o Filho e o Espírito
Santo.
• Tudo o que Jesus faz e é vem de Deus.
• Aqueles que crêem em Jesus e lhe obedecem podem
esperar uma ressurreição para a vida.
• Os que não crêem em Jesus podem esperar uma ressurreição de condenação.
• Há quatro testemunhas: João Batista, Deus o Pai, as
obras de Jesus, e o Antigo Testamento. Eles nos dizem
que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.

Pare
Teste
Repasse as lições 5–6 antes de fazer o teste 3 que se encontra
no meio deste livro. Em seguida faça a si mesmo as seguintes
perguntas:
1. Fiz o melhor possível ao responder às perguntas das
lições?
2. Sei os “Pontos a lembrar” de ambas as lições?
	3. Sei João 1:1–6 de cor?
Se você puder responder “sim” a estas três perguntas, prossiga
com o teste 3. Se não puder dizer “sim”, volte a estudar as lições
até entendê-las bem.
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Lição 7

JESUS: o pão da vida
“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 20:31).
A lição de hoje
JESUS: o pão da vida
Inicia seu
ministério
(João 1–4)

Confronta os
judeus
(João 5–12)

Três anos

Instrui seus
discípulos
(João 13–17)

Conclui seu
ministério
(João 18–21)

Um dia

Três dias

Texto bíblico da lição: João 6
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–7
Como vimos numa lição de antes, Jesus é compassivo. Nesta lição
ele se compadece de uma multidão faminta e os alimenta milagrosamente. Depois usa o milagre para ensinar ao povo que ele é o pão da
vida.
Leia a primeira parte de seu texto: “A multiplicação dos pães”
(João 6:1–15).
Jesus estava na Galiléia outra vez. Aonde foi Jesus com seus discípulos?
Por que o povo o seguia?
Jesus passou o dia com seus discípulos, falando ao povo do reino
de Deus e curando os enfermos. Quando chegou o entardecer, se viram
preocupados: aqui estava uma grande multidão, longe de casa e sem

25

comida. Em suas próprias palavras, como Jesus resolveu o problema?

Por curiosidade, façamos alguns cálculos. Quantos homens havia?
(Note: apenas homens. Não sabemos quantas mulheres e quantas crianças comeram). Segundo disse Filipe, quanto dinheiro seria necessário
para alimentar a tantos?
(Visto que um trabalhador ganhava um denário por dia, isso equivaleria ao salário de uns oito ou nove meses.) Que tanto de comida
acharam entre a multidão?
Jesus tomou esse pouquinho e alimentou muitos. Quando Jesus faz
alguma coisa, ele faz bem feito! A Bíblia diz que ele é “poderoso para
fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou
pensamos” (Efésios 3:20).
O que o povo quis fazer com Jesus? (v. 15).
Jesus sabia o que esse povo pensava. Ele bem sabia que sua missão
não era ser um rei terreno. O que fez então?
Leia as próximas duas passagens em seu texto (João 6:16–24).
Depois que Jesus subiu ao monte, seus discípulos entraram num
barco e foram a Cafarnaum. No mar, os discípulos enfrentaram problemas. Uma tempestade lhes sobreveio. O que aconteceu quando haviam
remado uns 25 a 30 estádios? (5 ou 6 quilômetros).
Os discípulos se apavoraram. Como Jesus os acalmou?
O que aconteceu quando o receberam no barco?
Há uma lição para nós nesta pequena história. Os discípulos lutavam no mar, remando sozinhos. Mas tiveram problemas. Será que
você está em alto mar, à deriva, sem ninguém para guiá-lo? Ou tenta
cuidar das coisas por conta própria? Assim também vai ter problemas.
Os discípulos estavam em perigo até que voluntariamente receberam a
26

Jesus no barco. Então ficaram seguros. A única maneira em que você
encontrará a salvação é se voluntariamente convidar Jesus a entrar em
seu coração. Você deve lhe dar os instrumentos de controle em sua
vida. Isso você já fez?
Agora leia a próxima passagem em João: “Jesus, o pão da vida”
(João 6:25–59).
Aqui temos o relato das conversas de Jesus com o povo no tocante
ao tema do pão. O povo estava atrás de Jesus porque ele lhes havia dado
pão natural. Eles queriam mais. Mas Jesus direcionou o assunto para o
pão espiritual. Ele deu ênfase ao “pão do céu”. Revise esta passagem e
sublinhe as vezes que diz “do céu”. Quantas vezes aparece esta frase?
O que o povo disse que seus pais comeram no deserto? (v. 31).
Centenas de anos atrás, enquanto os israelitas viajavam do Egito a
Canaã, Deus lhes havia alimentado miraculosamente com o maná.
Ele o enviava do céu. Todas as manhãs, menos no dia de repouso,
esse pão amanhecia sobre a terra. Cada dia caía o suficiente para toda
a nação judia se alimentar naquele dia. Leia a história na Bíblia, em
Êxodo 16:4–36.
Aqui em João 6 Jesus lhes conta do pão verdadeiro do céu. Quem dá
este pão? (v. 32). ______ ______ Quem é o pão da vida? __________
Segundo os versículos 48–58, o que devemos fazer para obtermos a
vida eterna?
Logicamente, não podemos literalmente comer a carne nem beber
o sangue de Jesus. Leia os seguintes versículos e escreva na linha o
que devemos fazer para comermos de Jesus.
a. v. 29
b. v. 35
c. v. 40
d. v. 47
e. v. 57
Concluímos, pois, que comer esse pão da vida é crer em Jesus e
viver para ele.
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Segundo os versículos 49–50, em que este pão da vida é superior
em relação ao maná do deserto?
Os israelitas comeram o maná, o pão espiritual, e lhes deu vida natural… por um tempo. Mas no fim morreram. Jesus dá pão espiritual.
Este pão dá vida espiritual. A vida espiritual é eterna. Os corpos dos
que continuam com um relacionamento vivo com Jesus também morrerão. Mas suas almas viverão para sempre com Jesus.
Agora leia a próxima passagem (João 6:60–71). O que fizeram
muitos dos discípulos ao ouvirem estas palavras de Jesus (vv. 60, 66).
Talvez estes fossem os que o seguiam porque queriam mais pão
(v. 26). Quando viram que Jesus não lhes daria de comer outra vez, o
deixaram. Eles não se interessavam no pão espiritual que ele oferecia.
O que Jesus perguntou aos discípulos quando os outros o deixaram?
Como Pedro respondeu?
Como você responderá? Você será daqueles sem fé que deixaram
Jesus, ou o seguirá como Pedro?
Leia toda a passagem para aprender de cor (João 1:1–18). Aprenda
de cor o versículo 7, depois escreva os versículos 1–7 nestas linhas.
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PONTOS A LEMBRAR
• Jesus alimentou cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas cinco pães e dois peixes.
• Jesus mandou que seus discípulos recolhessem a comida que sobrou para que nada se perdesse.
• Jesus usou este milagre para ensinar o povo que ele
é o pão do céu.
• Jesus caminhou sobre a água até chegar aonde estavam seus discípulos; depois os levou seguros para a
outra margem.
• Jesus conseguia fazer estes milagres porque ele é
Deus.
• Deus nos dá o verdadeiro pão do céu, o pão da
vida.
• Jesus é esse pão da vida.
• Devemos crer em Jesus e viver para ele a fim de podermos receber sua vida.

29

Lição 8

JESUS: Quem é ele?
“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 20:31).
A lição de hoje
JESUS: Quem é ele?
Inicia seu
ministério
(João 1–4)

Confronta os
judeus
(João 5–12)

Instrui seus
discípulos
(João 13–17)

Conclui seu
ministério
(João 18–21)

Um dia

Três dias

Três anos

Texto bíblico da lição: João 7:1–8:59
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–8
Nesta lição vemos Jesus em Jerusalém no tempo da festa dos tabernáculos. Estando lá, teve algumas discussões sérias com os judeus
sobre quem era ele.
Estude a lição com cuidado. Ao final deste estudo será perguntado a
você quem você crê que Jesus é. Responda sinceramente. O que você
crê sobre Jesus afetará o seu destino eterno.
Leia o texto da lição: João capítulos 7–8. Isto lhe dará uma idéia
do que vamos estudar. Em seguida, volte e estude com mais atenção
os versículos 3–9 do capítulo 7. Nestes versículos, por que os irmãos
de Jesus queriam que ele fosse à Judéia?
Eles foram sinceros?
Por que o mundo odeia Jesus?
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Agora estude 7:10–24. Todo o mundo falava de Jesus. Todos tinham
suas opiniões acerca dele. Quais as duas opiniões que se acham no
versículo 12?
Por que os judeus se maravilharam de Jesus?
Como Jesus explicou seus ensinamentos extraordinários? (Para responder, preencha os espaços.) “A minha doutrina não é __________,
mas daquele ______ ____ ____________” (v. 16).
Nestes dois capítulos, Jesus várias vezes dá ênfase em que ele é o
enviado do Pai. Repasse os capítulos 7–8 de João e sublinhe as frase
“me enviou” ou “o enviou”. Quantas vezes aparecem?
O que responderam a Jesus quando lhes acusou de tentar matá-lo?
Isso mostra a intensidade do ódio deles.
Como Jesus lhes mostrou que o juízo deles contra ele era injusto?
Agora leia João 7:25–53. Lembre-se, o Cristo (ou seja, o Messias)
era o libertador do qual profetizaram os profetas judeus. Alguns dentre
o povo diziam que Jesus não era o Cristo. Diziam que não podia ser
porque sabiam de sua origem. O que disse Jesus acerca de sua origem?
(vv. 28–29).
O povo estava dividido a respeito de quem era Jesus. Alguns “procuravam, pois, __________________” (v. 30). Mas “muitos da multidão
____________ ________” (v. 31)
Por que esse povo não podia ir aonde Jesus ia? (Leia João 8:21.)
O que Jesus ofereceu àqueles que cressem nele? (7:37–39).
Escreva nas linhas abaixo como o povo respondeu ao ouvir suas
palavras.

O que disseram os servidores que foram enviados a prender Jesus?
(v. 46).
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Leia a próxima porção do evangelho segundo São João: “A mulher adúltera” (João 8:1–11). Os escribas, os fariseus e os principais
sacerdotes (7:32, 45) eram os líderes religiosos entre os judeus. Estes
homens não queriam Jesus porque ele não seguia alguns dos seus
costumes tradicionais.
Qual foi o verdadeiro motivo pelo qual os escribas e os fariseus
trouxeram essa mulher a Jesus? (v. 6).
Segundo a história, quem saíram acusados em vez de Jesus?

O que foi que os condenou?
O que disse Jesus à mulher no final?
Ao perdoar esta mulher, Jesus demonstrou duas coisas importantes.
Primeiro: que ele é Deus e tem poder de perdoar pecado. Segundo:
que ele veio cumprir a lei.
Segundo o Antigo Testamento esta mulher devia morrer. Mas Jesus
lhe ofereceu graça e perdão. Hoje também ele oferece o mesmo a todos
os que se arrependerem e crerem nele. Não precisamos morrer. Podemos ser salvos pela graça e o perdão de Deus. “Porque pela graça sois
salvos, por meio da fé” (Efésios 2:8). Mas, como ele disse à mulher
adúltera, Jesus nos diz também: “Vai-te, e não peques mais”.
Agora estude os próximos dois trechos, João 8:12–30.
No versículo 12, Jesus diz que é a luz do mundo. O que devemos
fazer para podermos ter esta luz da vida?
Se crermos em Jesus e seguirmos seus mandamentos, ele nos livra das
trevas do pecado. Ele nos dá a luz da salvação.
Como os fariseus quiseram provar que o testemunho de Jesus não
era verdadeiro? (v. 13).
Segundo os seguintes versículos, como Jesus provou que o que ele
dizia era verdadeiro?
a. v. 14:
b. vv. 17–18:
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Segundo o versículo 24, o que acontecerá com aqueles que não
crêem que Jesus é o que diz ser? (o Cristo, o Filho do Deus vivente).
O que Jesus falava? (v. 26).
O que Jesus fazia? (v. 29).
Jesus falava e fazia as coisas que Deus lhe ordenava. Por isso devemos prestar-lhe atenção.
Leia as últimas três porções do texto. João 8:31–59. Segundo os
versículos 31–32, o que nos fará livres?
Como conhecemos a verdade?
Os judeus pensavam que eles eram livres. Como Jesus provou que
estavam enganados?
Nos versículos 37–44, Jesus lhes disse que eram de seu pai porque
faziam as obras do seu pai. Segundo o povo dizia, no versículo 39, quem
era o pai deles? ____________ No versículo 41 quem diziam que era?
________ Segundo Jesus, quem era o pai deles? (vv. 42–47). ____
__________ Por quê?
Jesus fez uma pergunta no versículo 46. Existe alguém que possa
responder “eu”?______ Jesus foi enviado por Deus. Ele é de Deus.
Portanto, não pode pecar.
No versículo 47, Jesus disse ao povo que quem é de Deus, ouve as
suas palavras. Mas se não ouve as palavras de Deus, é porque não é de
Deus. Como os judeus responderam desta vez? (v. 48).
Jesus respondeu humildemente que ele não buscava sua própria
glória. Ele honrava a seu Pai.
O que Jesus prometeu no versículo 51?
Agora os judeus se agitaram mesmo.
— Até mesmo Abraão e os profetas morreram! — disseram-lhe.
Quando Jesus disse que os que guardassem suas palavras nunca
morreriam, estava fazendo-se maior do que Abraão e os profetas. Para
os judeus, isso era uma heresia. Como para tirar toda a dúvida da mente deles, Jesus lhes disse no versículo 58, “Antes que ____________
existisse, ____ ______”.
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Isso era demais. O que resolveram fazer com Jesus?
Conseguiram?
Agora você leu a verdade: Jesus disse que ele foi enviado por
Deus e que falava o que aprendia de Deus. Jesus disse que ele era a
luz do mundo; que é aquele que pode nos livrar; e que é maior do que
Abraão.
Algumas pessoas creram nele. Outras não. Algumas o odiavam
tanto que queriam matá-lo. Outras até tentaram fazer isso. A pergunta
importantíssima é esta: O que você crê a respeito de Jesus? Escreva
sua resposta aqui:
Aprenda de cor João 1:8 e depois escreva nestas linhas João 1:1–8
de memória.
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PONTOS A LEMBRAR
• Jesus foi enviado à terra por Deus o Pai.
• Jesus fazia e dizia o que seu Pai queria.
• Jesus pode perdoar pecados porque ele é Deus.
• Quando Jesus nos perdoa os pecados, ordena que não
pequemos mais.
• Jesus dá luz aos que o seguem.
• O povo tinha opiniões variadas acerca de Jesus. Alguns
pensavam que ele era…
• o Cristo.
• um enganador.
• um profeta.
• um samaritano endemoninhado.
• O que você crê acerca de Jesus afetará o seu destino
eterno.

Pare
Teste
Repasse as lições 7–8 antes de fazer o teste 4 que se encontra
no meio deste livro. Em seguida faça a si mesmo as seguintes
perguntas:
1. Fiz o melhor possível ao responder às perguntas das
lições?
2. Sei os “Pontos a lembrar” de ambas as lições?
	3. Sei João 1:1–8 de cor?
Se você puder responder “sim” a estas três perguntas, prossiga
com o teste 4. Se não puder dizer “sim”, volte a estudar as lições
até entendê-las bem.
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O primeiro passo
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