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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

			
		

anda sobre o mar

Confronta os
		

ensina em Jerusalém

judeus

		

perdoa a mulher adúltera

(João 5–12)

		
		

alimenta os cinco mil

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 9

JESUS: vista para os cegos
“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: vista para os cegos
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 9
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–9
Na lição anterior vimos que Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo”.
Nesta lição ele comprova esta verdade, dando a vista a um homem
cego de nascença. Também ensina algumas verdades sobre a cegueira
espiritual. Estudando esta lição, você verá por que neste período da vida
de Jesus falamos das muitas discussões que ele teve com os judeus.
Leia o primeiro trecho deste capítulo: “Cura dum cego de nascença”
(João 9:1–12). Por que esse homem nasceu cego?
Neste capítulo, a quais obras se referia Jesus quando falou das
“obras daquele que me enviou”?
O milagre de curar cegos foi praticado diversas vezes por Jesus durante o seu ministério. Mais de seiscentos anos antes, o profeta Isaías
havia profetizado sobre a vinda do Messias. Ele disse que o Messias


abriria os olhos dos cegos. Leia estas profecias na Bíblia: Isaías 29:18;
35:5 e 42:7. Jesus as cumpriu direitinho, não foi mesmo?
Depois que Jesus untou com lodo os olhos do cego, o que lhe disse
que fizesse?
O cego o fez? ______ O que aconteceu?
Como o homem respondeu a seus vizinhos quando lhe perguntaram
como foi curado?
Agora leia o próximo trecho, João 9:13–34. Os vizinhos acharam
que deviam divulgar esta cura. Levaram o homem aos fariseus, ou seja,
aos líderes religiosos. Quais são as duas opiniões diferentes acerca de
Jesus que você nota no versículo 16?

No versículo 17, o que o homem que havia sido cego disse a respeito
de Jesus?

Por que seus pais não quiseram dizer como seu filho foi curado?
(vv. 22–23).
Qual foi o testemunho simples que o homem deu? (v. 25).
Qual foi a sua profunda declaração? (v. 31).

No versículo 33, o que ele afirmou?
Como responderam os judeus a estas verdades?



Agora estude o próximo trecho do evangelho de João: “Cegueira
espiritual” (João 9:35–41). Quando Jesus perguntou ao homem se cria
no Filho de Deus, como ele respondeu?
Jesus, então, lhe disse que ele mesmo era o Filho de Deus. O que
o homem fez, então?
Por que o pecado dos fariseus permanecia? (v. 41).
Façamos algumas comparações entre o cego que foi curado e os
fariseus que permaneceram na sua cegueira espiritual, ou seja, no seu
pecado.
1. O cego sabia que era cego, mas os fariseus alegavam ver.
2. O cego, com fé, obedeceu a Jesus, mas os fariseus contestavam
Jesus.
	3. O cego disse: “Creio, Senhor”; mas os fariseus disseram: “Este
homem não é de Deus”.
A lição está clara, não é verdade? A única maneira de recebermos
a vista espiritual e de sermos libertos das trevas do pecado é:
1. reconhecermos nossa necessidade;
2. crermos em Jesus, a luz do mundo; e
	3. entregarmo-nos a ele como Salvador e Senhor de nossa vida.
Leia a passagem que você está aprendendo de cor (João 1:1–18).
Aprenda o versículo 9 e em seguida escreva os versículos de 1 a 9
nestas linhas.



PONTOS A LEMBRAR
• Jesus curou um homem cego de nascença, untando seus olhos com lodo e mandando-o se lavar no tanque de Siloé.
• Ao curar o cego, Jesus cumpriu as profecias de Isaías.
• O cego reconheceu sua necessidade, obedeceu a Jesus e
foi curado. Passou a enxergar, não só naturalmente, mas
muito mais espiritualmente.
• Os fariseus não reconheceram sua necessidade. Não obedeceram a Jesus. Não foram curados. Permaneceram cegos
espiritualmente.
• Devemos seguir o exemplo deste cego se quisermos ser
livres das trevas do pecado.
• Jesus pôde curar o homem cego… e pode curar nossa cegueira espiritual… porque ele é Deus.



Lição 10

JESUS: o bom pastor
“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 bom pastor
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 10
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–10
Jesus falava muito através de parábolas. (Parábola é uma história
que demonstra uma verdade espiritual.) Por parábola ele ensinava a
seus ouvintes sobre si mesmo e sobre seu reino. Neste capítulo ele
escolheu usar o exemplo do pastor de ovelhas. Na Judéia era muito
comum ver pastores com suas ovelhas. Todos compreendiam a obra
do pastor. Quem sabe até entre os ouvintes havia vários pastores.
Leia as primeiras duas porções do texto da lição, João 10:1–21.
Quem é aquele que entra no aprisco de uma maneira que não seja
pela porta?
Quem entra pela porta?
Por que as ovelhas seguem o pastor?
O povo não entendeu o que Jesus quis dizer com isso. Em seguida


ele lhes explicou. Quem é a porta?
Quem são os ladrões e salteadores?
No versículo 9, Jesus disse: “Se alguém entrar por mim
”.
Para que o ladrão vem? (v. 10)
Para que Jesus veio?
Jesus não apenas é a porta. Também é o bom pastor. O que ele fez
pelas ovelhas?
O mercenário é alguém que é pago para cuidar das ovelhas. Na
realidade ele não se preocupa com o rebanho. Seu interesse é apenas
financeiro. O que ele faz quando vê o perigo?
Mas ouça a palavra do bom pastor: “Eu sou o ___________
____________, e ______________ as minhas ovelhas, e das minhas
______ __________________” (v. 14).
Segundo o versículo 17, por que Deus ama Jesus?
Veja que Jesus disse que dá a sua vida. Ninguém a tirou à força. Ele
de livre vontade morreu por nós.
Vamos refletir nos versículos que acabamos de estudar. Eles contém
algumas verdades muito importantes para nós. Primeiramente, devemos entender de quem Jesus está falando. Como notamos, Jesus é
tanto a porta como o bom pastor. Os que o seguem são as ovelhas.
Os ladrões, os salteadores e os mercenários são todos aqueles que
trabalham contra nossa vida espiritual. O lobo é Satanás.
Jesus disse que ele é a porta, a única porta, para o aprisco. O aprisco
é um lugar de segurança para as ovelhas. Representa a salvação que
Jesus oferece àqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Jesus é nossa
única salvação. “E em nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo
qual devamos ser salvos” (Atos 4:12).
Jesus é o sumo e verdadeiro pastor. Devemos escutar a sua voz,
e não a dos outras. Há muitas vozes neste mundo que querem nossa
atenção: as vozes da riqueza, da posição, do poder, da fama, do prazer,
da religião falsa. Mas todas estas vozes são enganadoras. A realidade é
que somente Cristo está verdadeiramente interessado em nós. Somente
10

ele é quem nos protege do lobo terrível (Satanás). Se verdadeiramente
formos ovelhas de Jesus, não escutaremos as vozes estranhas que nos
convidam a deixar o nosso pastor amado.
Nos últimos versículos deste trecho, vemos que outra vez o povo
ficou dividido em suas opiniões acerca de Jesus. Segundo o versículo
20, uns diziam:
Segundo o versículo 21, outros diziam:
Alguns ouviram a sua voz; outros, não. Isso causou divisão. O
mesmo acontece hoje em dia.
Leia agora a seguinte seção do texto: João 10:22–42.
No versículo 24, o que os judeus exigiram de Jesus?
Como Jesus provou que estes judeus incrédulos não eram suas
ovelhas? (vv. 26–27).
Somente aqueles que ouvem a voz de Jesus e o seguem (obedecem
à sua palavra) são suas ovelhas. Segundo os versículos 28 e 29, quais
são as lindas promessas de Jesus para suas ovelhas?
Louvado seja Deus! Estamos seguros em Jesus! “Porque estou certo
de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de
Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor” (Romanos 8:38–39).
Uma vez dentro do aprisco de Jesus, há somente uma maneira de
sair. Quando nós decidimos sair de seu cuidado e obstinadamente seguir
nossa própria vontade, nosso próprio pecado nos separa de Deus. O
mesmo Deus disse: “Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre
vós e o vosso Deus” (Isaías 59:2).
Você já entrou pela porta, a única porta para a salvação? Jesus é o
seu pastor? Você ouve sua voz e segue sua direção? Se já ouviu a voz
do pastor que o chamou e se atendeu a esta voz, então “O salmo do
bom pastor” lhe será precioso.
11

O salmo do bom pastor
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranqüilas.
Refrigera a minha alma;
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
Não temeria mal algum, porque tu estás comigo;
A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos,
Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
Todos os dias da minha vida;
E habitarei na casa do Senhor por longos dias.
—Salmo 23
Olhe para o nosso texto outra vez. O que disse Jesus no versículo
30?
Na sua opinião, por que motivo os judeus tentaram apedrejar Jesus quando disse isso?
Como Jesus demonstrou que verdadeiramente era Deus? (vv. 37–38).
Jesus sempre fazia as obras de seu Pai. Suas obras sempre eram
boas. Cite algumas de suas boas obras que você já viu nestas lições.

Revise a passagem que é para aprender de cor (João 1:1–18).
Aprenda de cor o versículo 10. Em seguida escreva de memória os
versículos 1–10.

12

PONTOS A LEMBRAR
• Jesus usou a parábola do bom pastor para ensinar verdades
importantes a seus seguidores.
• Jesus tanto é a porta do aprisco como o bom pastor.
• Os ladrões, salteadores e mercenários são aquelas pessoas
que procuram prejudicar-nos espiritualmente.
• Os que seguem o bom pastor são suas ovelhas. Elas o seguem porque conhecem a sua voz.
• O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
• As ovelhas acham plena segurança nos braços do bom
pastor.
• As obras de Jesus demonstram que ele é Deus. Ele nunca
faz nada de mau.

13

Pare
Teste
Repasse as lições 9–10 antes de fazer o teste 5 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 1:1–10 de cor?
Se você puder responder “sim” a estas três perguntas, prossiga
com o teste 5. Se não puder dizer “sim”, volte a estudar as lições
até entendê-las bem.
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Lição 11

JESUS: a ressurreição e a 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 ressurreição e a 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 11
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–11
Nesta lição veremos a linda história de quando Jesus devolveu a
vida a um de seus amigos. Esta história nos mostra uma grande verdade
sobre Jesus: Ele é a ressurreição e a vida.
Leia o texto todo (João 11) lentamente e com atenção. Enquanto lê,
repare a compaixão de Jesus por seus discípulos e amigos. Também
note o seu poder, como Filho de Deus, de ressuscitar e de dar vida.
Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Muitas vezes visitava a sua casa
em Betânia da Judéia. Você pode ler em Lucas 10:38–42 a história de
uma visita de Jesus à casa deles.
Maria e Marta conheciam Jesus muito bem. Elas conheciam bem
o seu poder de curar. O que fizeram quando Lázaro adoeceu?
Quando Jesus soube da enfermidade de Lázaro, o que disse?
15

Naquele momento foi difícil acreditar, mas esta enfermidade, no
final, foi para a glória de Deus. Isto é o que vamos ver. O que Jesus
fez depois de ser informado da enfermidade de Lázaro? (v. 6).
Sem dúvida os discípulos estranharam isso. Quando, finalmente,
Jesus resolveu partir para a Judéia, por que os discípulos se preocuparam? (v. 8)
No versículo 16, o que Tomé disse?
Jesus sabia do perigo. Mas sabia que estava nos negócios de seu Pai,
para dar glória a seu nome. Ele não permitiu que o temor da morte o
preocupasse.
O que Jesus disse a seus discípulos sobre Lázaro antes de sair para
a Judéia?
Certamente isso aumentou as dúvidas deles. Por que estavam indo
mesmo assim? Por que arriscar a vida para ir ver Lázaro que já estava
morto? Mas lembre-se que Jesus havia dito que essa enfermidade era
para a glória de Deus. Jesus esperou de propósito que Lázaro morresse.
Assim poderia mostrar a todos que ele tem poder sobre a morte.
Quando Jesus chegou a Betânia, fazia quantos dias que Lázaro
havia sido enterrado? ____ Humanamente falando, toda a esperança
se havia perdido. Todavia, como Marta expressou sua fé no versículo
22?
Qual a grande verdade que Jesus disse a Marta nos versículos 25 e
26?
Marta respondeu tal como também devemos responder se quisermos
experimentar essa ressurreição e essa vida eterna. Escreva o que ela
disse no versículo 27.
O que Jesus ordenou ao povo antes de ressuscitar a Lázaro?
Com suas próprias palavras, como Jesus ressuscitou Lázaro dentre
os mortos?
16

O primeiro passo: Teste 5

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 9–10.
• Depois de estudar as lições 9–10, 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 5
Lições 9–10
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. Jesus disse que o homem havia nascido cego:
a. porque era pecador.
b. porque seus pais haviam pecado.
c. para que as obras de Deus se manifestassem nele.
d. para que valorizasse a visão quando a recebesse.
2. Depois de passar o lodo nos olhos do cego, Jesus lhe disse que:
a. chamasse seus pais para se encontrarem com Jesus.
b. fosse batizado por João no rio Jordão.
c. se lavasse no tanque de Betsaida quando o anjo agitasse a água.
d. fosse a Siloé e se lavasse.
3. Quando os fariseus perguntaram a seus pais como havia sido curado, eles disseram:
a. “Jesus nazareno o curou”.
b. “Ele nunca foi cego”.
c. “Tem idade, perguntai-lho a ele mesmo”.
d. “Um homem com um demônio o curou”.
4. Os pais do cego não queriam dizer aos fariseus como havia sido curado porque:
a. tinham vergonha.
b. temiam os fariseus.
c. não sabiam como havia sido curado.
d. não gostaram do que Jesus fez.
5. O homem curado disse aos fariseus:
a. “Dá glória a Deus, pois sei que ele é pecador”.
b. “Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado”.
c. “Se amassem a Jesus, guardariam os seus mandamentos”.
d. “Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer”.
6. Quando os fariseus viram que o cego estava defendendo Jesus:
a. o expulsaram.
b. o apedrejaram.
c. concordaram com ele.
d. o soltaram.
7. Quando o cego compreendeu quem era Jesus:
a. creu nele e o adorou.
b. deu-lhe dinheiro.
c. agradeceu-lhe publicamente.
d. ficou decepcionado.

8. Nós também podemos receber visão espiritual e ser salvos das trevas do
pecado:
a. vendo nossa necessidade, sendo batizados e chegando a ser membros de
alguma igreja.
b. pregando o evangelho, dando dinheiro aos pobres e convertendo os outros.
c. lendo a Bíblia, crendo em Jesus e guardando o sábado.
d. vendo nossa necessidade, crendo em Jesus e entregando-nos a ele como
Senhor de nossas vidas.
9. Jesus é:
a. o homem que tosquia as ovelhas.
b. a porta ao aprisco e o bom pastor.
c. o mercenário que cuida das ovelhas.
d. o dono das ovelhas e o homem que as leva para o matadouro.
10. Se alguém procurar entrar no aprisco por outro meio, e não pela porta, ele é:
a. bom pastor.
b. ladrão e salteador.
c. mercenário.
d. fariseu.
11. Jesus disse que as ovelhas seguem o pastor porque:
a. conhecem a sua voz.
b. querem comida.
c. têm medo.
d. faz calor no aprisco.
12. Quando o mercenário vê vir o ladrão, ele:
a. corre para buscar ajuda.
b. foge.
c. defende as ovelhas.
d. passa as ovelhas para o aprisco.
13. As ovelhas de Jesus são aqueles que aceitaram a sua salvação e o seguem.
Jesus:
a. elimina as ovelhas mais fracas.
b. castiga as ovelhas se brigarem
c. dá sua vida pelas ovelhas.
d. ganha dinheiro criando ovelhas.
14. Aqueles que ouviram Jesus falar:
a. todos creram.
b. ficaram indecisos.
c. todos rejeitaram seus ensinos.
d. formularam diferentes opiniões.
15. Por que é que os fariseus não conseguiram receber visão espiritual?
16. Uma vez no aprisco de Jesus, só há uma maneira de sair. Qual?
		

No verso desta folha, escreva de cor João 1:9–10.

João 1:9–10

O primeiro passo: Teste 6

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 11–12.
• Depois de estudar as lições 11–12, 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 6
Lições 11–12
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. Quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo:
a. imediatamente saiu para lhe curar.
b. ficou onde estava por dois dias.
c. falou a palavra e ficou curado.
d. resolveu não fazer nada.
2. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro havia:
a. melhorado.
b. falecido naquela manhã.
c. falecido há quatro dias.
d. falecido há uma semana.
3. Jesus disse a Marta que ele era a ressurreição e a vida. Ele disse que quem cresse
nele:
a. viveria para sempre na terra.
b. nunca morreria.
c. ressuscitaria a outros dos mortos.
d. nunca morreria de doença.
4. Marta disse a Jesus:
a. “Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus”.
b. “Tenho que fazer as obras daquele que me enviou”.
c. “Pai, dou-te graças por ter-me ouvido”.
d. “És tu maior do que o nosso pai Abraão?”.
5. Podemos receber a ressurreição e a vida que Jesus oferece:
a. morrendo na cruz.
b. fazendo as boas obras que fez.
c. ser batizado e freqüentar a igreja.
d. crer nele.
6. Antes de Jesus chamar Lázaro:
a. orou, agradecendo a Deus que o havia ouvido.
b. orou, pedindo a Deus que o ouvisse.
c. pediu aos presentes que se retirassem.
d. fez o sinal da cruz.
7. Um dos seguintes não foi o motivo por que Jesus curou Lázaro. Sublinhe-o.
a. Para a glória de Deus.
b. Para que o povo cresse que Deus o tinha enviado.
c. Porque era isso o que o povo esperava.
d. Para que os discípulos crescem.

8. Caifás, o sumo sacerdote, sem o saber, deu um resumo do propósito da morte
de Jesus quando disse:
a. “Mesmo que não crêem em Jesus, creiam em suas obras”.
b. “Adoremos o Cristo porque ele é o Filho de Deus”.
c. “Convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação”.
d. “Jesus morrerá para pagar os pecados de toda nossa nação”.
9. Quem ungiu os pés de Jesus?
a. Maria.
b. Marta.
c. Lázaro.
d. Judas.
10. Jesus entrou em Jerusalém montado:
a. num camelo.
b. num cavalo branco.
c. num jumentinho.
d. numa carroça.
11. Para que um grão de trigo dê fruto, ele tem que:
a. ficar uma noite de molho.
b. ser semeado num lugar seco.
c. ser quebrado.
d. morrer.
12. No final do ministério público de Jesus:
a. a maioria do povo creu nele.
b. a maioria do povo não creu nele.
c. toda a nação judia o seguia.
d. só os gregos criam nele.
13. Jesus fez muito por nós. O presente que devemos lhe dar é:
a. nossa vida inteira.
b. todo o nosso dinheiro
c. nossa esposa e filhos.
d. nossa casa e propriedades.
14. Quando Cristo vir à terra outra vez, virá como:
a. um cordeiro para ser sacrificado.
b. um menino numa manjedoura.
c. Rei exaltado e Juiz.
d. governante da nova nação judaica.
15. O que é a morte eterna?

16. O que temos que fazer antes de podermos receber vida nova?

		

No verso desta folha, escreva de cor João 1:11–12.

João 1:11–12

O primeiro passo: Teste 7

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 13–14.
• Depois de estudar as lições 13–14, 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 7
Lições 13–14
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. Jesus se reuniu com seus discípulos num salão:
a. uma semana antes de sua crucificação.
b. na noite antes de sua crucificação.
c. no dia de sua crucificação.
d. no dia depois de sua crucificação.
2. Jesus:
a. veio de Maria e voltou para Deus.
b. veio de Maria e ficou na terra.
c. veio de Deus e ficou na terra.
d. veio de Deus e voltou para Deus.
3. O discípulo que negou Jesus foi:
a. João.
b. Pedro.
c. Tomé.
d. Judas.
4. Quando Jesus ensinou a seus discípulos a lavarem os pés uns aos outros, quis
ensinar-lhes:
a. o asseio e a necessidade de agradarem uns aos outros.
b. a seriedade e uma atitude de reverência.
c. a humildade e a disposição de servirem uns aos outros.
d. que ele era seu Senhor e que deviam obedecer-Lhe.
5. O novo mandamento que Jesus deu a seus seguidores foi:
a. dar dinheiro à igreja.
b. curar os enfermos.
c. pregar o evangelho aos pecadores.
d. amar uns aos outros.
6. Se obedecermos ao novo mandamento de Jesus, todo o mundo:
a. nos apreciará.
b. deixará os seus pecados para nos seguir.
c. nos odiará.
d. saberá que somos seus discípulos.
7. Depois de Jesus lavar os pés de seus discípulos, ele disse:
a. “Deveis lavar os pés de todos”.
b. “Lavai-vos uns aos outros quando estiverem sujos”.
c. “Como eu vos fiz, façais vós também”.
d. “Amarás a teu próximo como a ti mesmo”.

8. Em João 14, Jesus disse: “Na casa de meu Pai...
a. há muitas moradas”.
b. há uma multidão inumerável”.
c. há ovelhas que vós não conheceis”.
d. há delícia à tua direita para sempre”.
9. O Consolador é:
a. nosso pai Abraão.
b. o Salvador Jesus.
c. o Espírito Santo.
d. o apóstolo João.
10. Jesus entra no coração dos cristãos:
a. através do Espírito Santo.
b. quando o sacerdote o abençoa.
c. através da missa.
d. quando entram no céu.
11. Para termos o Espírito Santo em nós, precisamos:
a. falar em línguas.
b. ser batizado num rio.
c. que um pastor nos imponha as mãos em oração.
d. nos arrepender e obedecer aos mandamentos de Deus.
12. Jesus falou aos discípulos acerca de sua partida deste mundo:
a. porque queria assustá-los.
b. para que crescem quando isso sucedesse.
c. para eliminar aqueles que não creram nele.
d. para ver se ficariam tristes.
13. A única maneira de chegarmos ao Pai é:
a. através da igreja, a noiva de Cristo.
b. através de Jesus, o Filho de Deus.
c. através de Maria, a mãe de Jesus.
d. através da Bíblia, a palavra de Deus.
14. Jesus deu a seus discípulos:
a. paz que o mundo não pode dar.
b. prosperidade que os judeus não puderam gozar.
c. prazeres na terra para sempre.
d. pobreza para que se lembrassem de seu alvo.
15. O que nos ensina o fato de Jesus ter cumprido tantas profecias?  
16. Como Jesus pode ser “a imagem do Deus invisível?”
		

No verso desta folha, escreva de cor João 1:13–14.

João 1:13–14

Nesta passagem, Jesus nos fornece a explicação do objetivo do
milagre. Há pelo menos três objetivos: Já sabemos o primeiro. Jesus
fez esse milagre para que Deus recebesse glória. (Isso se encontra no
versículo 4.) Dos versículos indicados, aponte os outro dois:
a. v. 15
b. v. 42
Uma vez mais, vemos duas reações aos milagres de Jesus. Escrevaas aqui:
a. v. 45
b. v. 46
Os líderes judeus estavam se preocupando mais e mais. Segundo o
versículo 48, por quê?
O que Caifás sugeriu? (vv. 49–50).
Sem o saber, ele deu um resumo do propósito da morte de Jesus: Jesus
morreu para que os outros não tivessem que morrer.
Desse dia em diante, o que os judeus decidiram fazer?
Já mencionamos que Jesus usou o milagre da ressurreição de
Lázaro para mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Falemos mais
desse milagre.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas diz também
que Jesus resgatou o seu povo do pecado e da morte. “E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados” (Efésios 2:1). Isto
significa que o pecado já não tem poder sobre o filho de Deus. Ele
está livre da escravidão do pecado. Logicamente, Jesus somente
liberta aqueles que crêem nele e se arrependem de seus pecados
(vv. 25–27).
Jesus não apenas nos salva da morte do pecado. Também nos dá
a vida eterna. Isto significa que nosso espírito e alma viverão para
sempre com Jesus. Aqueles que não crêem em Jesus e não se arrependem de seu pecado, continuam mortos no pecado e sofrerão a morte
eterna no inferno.
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Você crê em Jesus? Já se arrependeu de seus pecados para Jesus
poder dar a vida nova e a vitória sobre o pecado?
Estude a passagem que você está memorizando. Aprenda o versículo 11 e em seguida escreva os versículos 1–11 de cor em outra
folha de papel. (Lembre-se, no exame final você vai ter que escrever
de memória a passagem inteira: João 1:1–18).
PONTOS A LEMBRAR
• Jesus é a ressurreição e a vida.
• A morte de Lázaro foi para a glória de Deus.
• Lázaro morrera quatro dias antes de Jesus chegar a Betânia.
• Jesus chamou Lázaro, e Lázaro saiu do sepulcro.
• Jesus morreu para que aqueles que crêem nele não precisem morrer eternamente.
• Aos que se arrependem e crêem nele, Jesus os ressuscitará
da morte do pecado para uma vida nova de vitória sobre o
pecado. Também lhes dará a vida eterna.
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Lição 12

JESUS: o rei
“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 rei
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 12
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–12
Esta lição trata dos últimos dias do ministério público de Jesus.
Antes de terminar a semana, o corpo de Jesus estará no sepulcro, crucificado pelos judeus enfurecidos. Mas Jesus aproveita ao máximo o
tempo que lhe resta com o povo.
Primeiro leia as primeiras duas seções de seu texto: “Maria unge
com ungüento os pés de Jesus” e “A conspiração contra Lázaro” (João
12:1–11). Seis dias antes da páscoa, Jesus foi à casa de quem?
O que Jesus havia feito por Lázaro alguns dias antes?
Nesta passagem, como Maria mostrou seu apreço pelo que Jesus havia feito por eles?
Qual foi o verdadeiro motivo de Judas ter se desagradado de Maria?
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O que Jesus disse que mostrou que ele aprovou o que Maria havia
feito?
Por que os principais sacerdotes quiseram matar Lázaro? (vv.
10–11).
Pensemos nesta história. Maria estava tão agradecida que Jesus
havia ressuscitado a Lázaro. Em humilde gratidão, ungiu os pés de
Jesus com um perfume caro. Judas disse que o perfume valia trezentos dinheiros (o salário anual de um trabalhador) e não gostou desse
desperdício.
Se somos cristãos, Jesus também fez grandes coisas por nós. Nos
ressuscitou da morte do pecado para uma vida de vitória sobre o pecado. Com humildade e gratidão, também devemos dar algo a Jesus.
Romanos 12:1 nos diz o que devemos dar-lhe: “Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional”. Ele
quer nosso corpo, nossa vida inteira como um presente para si. Você
já deu estes presentes a Jesus?
Agora leia a próxima seção de seu texto: “A entrada triunfal em
Jerusalém” (João 12:12–19). O que fez o povo que vinha à festa quando
perceberam que Jesus vinha também?
O que disseram?
Como Jesus veio a Jerusalém?
Qual profecia do Antigo Testamento foi cumprida aqui?
Se quiser ler esta profecia, procure Zacarias 9:9 na sua Bíblia.
Jesus entrou em Jerusalém como um rei humilde, montado num
animal de carga. Logicamente, muitos não compreendiam que Jesus
não estabeleceria um reino terreno. Ele veio para estabelecer seu
reino nos corações dos homens, dos homens que creriam nele. Mas
algum dia Jesus de fato virá à terra como rei exaltado e juiz justo. O
apóstolo Paulo escreve deste dia: “Porque o mesmo Senhor descerá
do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus”
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(1 Tessalonicenses 4:16). E Jesus mesmo disse: “E, eis que cedo venho,
e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra”
(Apocalipse 22:12). Você está pronto para esse grande dia?
Os fariseus já não sabiam o que fazer. Quase todo o mundo seguia
Jesus. O que os fariseus disseram no versículo 19?
Leia as próximas seções do seu texto (João 12:20–36). O que
queriam os gregos que vieram falar com Filipe?
Jesus começou a falar sobre sua morte e sua glorificação. O que Jesus
disse que tem que acontecer a um grão de trigo para este dar fruto?
O que disse sobre a pessoa que ama a sua vida?
O que disse sobre aquele que “neste mundo odeia a sua vida”?
O que a pessoa tem que fazer para ser honrada por Deus?
Você entende o que Jesus quer dizer aqui? Na vida cristã, temos que
nos negar a nós mesmos antes de podermos dar fruto, ou receber a
vida eterna e a honra. Temos que entregar tudo a Jesus antes que Deus
possa nos abençoar.
No versículo 27, Jesus revela seus sentimentos íntimos. Diz: “Agora
a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, salva-me desta hora?”
“Esta hora” se refere a sua iminente crucificação. O corpo humano de
Jesus se encolhia ao enfrentar semelhante morte. No entanto, ele se
entregou completamente à vontade de Deus. Continuou dizendo: “Mas
para isto vim a esta hora”. Segundo o versículo 28, qual foi o seu desejo ardente?
No versículo 32, como Jesus mostrou que sabia que ia ser crucificado?
Porque Jesus se entregou à morte voluntariamente, Deus o glorificou.
“Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome
que é sobre todo o nome” (Filipenses 2:9)
Nós também temos que morrer para agradar a Deus. Temos que morrer
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para nós mesmos. Para nos rendermos completamente a Cristo, temos que
mortificar a nossa natureza pecaminosa. Então Deus nos dá uma vida nova,
uma vida livre do pecado. “Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis;
mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis” (Romanos
8:13). “De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte;
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do
Pai, assim andemos nós também em novidade de vida” (Romanos 6:4).
Agora leia as últimas porções do seu texto, “A incredulidade dos judeus” e “As palavras de Jesus julgarão os homens” (João 12:37–50).
Este é um resumo do ministério público de Jesus. Com uma certa
tristeza, João disse que a maioria não creu em Jesus. Muitos simpatizavam com seus ensinamentos. Mas na realidade não creram nele. “E,
ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, ______ __________
________” (v. 37).
Em seu último discurso às multidões, Jesus lhes relembra outra vez
a importância de crerem nele. Não era somente a Jesus que recebiam
ou rejeitavam; era também ao que o enviou — a Deus Pai.
Por que muitos líderes do povo não confessavam a Jesus abertamente, embora cressem nele? (v. 42).
Que grande pecado! Jesus mesmo diz em Mateus 10:32 e 33: “Portanto,
qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante
de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos
homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus.”
Você confessa que é seguidor de Jesus, sem se importar com o que
os outros disserem ou fizerem? Ou tem medo de se identificar com
Cristo? Segundo o versículo 44, por que é tão importante que creiamos
em Jesus?
Segundo o versículo 46, por que Jesus veio ao mundo?
Segundo o versículo 49, o que Jesus falava?
Por isso é tão importante que creiamos nele.
Recapitule a passagem de aprender de cor e aprenda o versículo
12. Em seguida, escreva os versículos de 1 a 12 em outro papel.
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PONTOS A LEMBRAR
• Em agradecimento pelo que Jesus havia feito por ela, Maria
ungiu seus pés com um perfume muito caro.
• Nós devemos dar nossa vida inteira a Jesus em agradecimento pelo que fez por nós.
• Jesus entrou em Jerusalém como um humilde rei, em cima
de um jumentinho. Ele virá outra vez em cima de uma nuvem.
• Temos que morrer para nós mesmos antes que Deus possa
nos dar vida nova.
• Devemos nos identificar com Jesus, não importa o que digam
ou façam os outros.
• É importante crermos em Jesus porque ele fala o que o Pai
lhe manda.

Pare
Teste
Repasse as lições 11–12 antes de fazer o teste 6 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 1:1–12 de cor?
Se você puder responder “sim” a estas três perguntas, prossiga
com o teste 6. Se não puder dizer “sim”, volte a estudar as lições
até entendê-las bem.
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Lição 13

JESUS: senhor e servo
“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: senhor e servo
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 13
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–13
Esta lição nos fala sobre a parte da vida de Jesus que chamamos
“Instrui seus discípulos”. Já estudamos as primeiras duas partes da vida
de Jesus registradas em João. Estas primeiras duas partes (“Inicia seu
ministério” e “Confronta os judeus”) abrangem cerca de três anos. As
últimas partes (“Instrui seus discípulos” e “Conclui seu ministério”)
abrangem poucos dias. Na realidade, tudo o que aconteceu desde o
capítulo 13 até o 17 (a parte que vamos estudar agora) aconteceu em
menos de vinte e quatro horas.
Esta lição nos mostra Jesus ceando com seus discípulos em um
salão. Nele, Jesus lhes ensina a importância de servirem uns aos
outros, usando o belo exemplo do lavamento dos pés. Enquanto
ceiam, com tristeza lhes conta que Judas vai traí-lo e que Pedro vai
negá-lo. Também lhes dá um novo mandamento: “Que vos ameis uns
aos outros”.
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Leia agora os versículos 1 a 17 do seu texto.
Segundo o versículo 1, o que Jesus sabia que estava se aproximando?
Em menos de 24 horas, Jesus seria crucificado pelos judeus irados.
Preencha estes espaços para descobrir o grande amor de Jesus
por seus discípulos. “Jesus (...) como havia __________ os seus, que
estavam ____ __________, ________-os até o fim” (v. 1). Segundo o
versículo 3, de onde Jesus havia vindo? __ ________ Para onde ia?
________ ________ Realmente, o tempo de serviço que Jesus passou
aqui na terra era uma parte muito pequena de sua existência eterna
com o Pai. Jesus sempre existiu e sempre existirá.
Quando Jesus se levantou da ceia, o que fez?
Lavar os pés era tarefa para servo. Todavia Jesus, o senhor, quebrou a tradição e lavou os pés de seus “servos”. Com suas próprias
palavras, escreva aqui o diálogo entre Pedro e Jesus quando Jesus
veio lavar-lhe os pés.
Pedro (v. 6):
Jesus (v. 7):
Pedro (v. 8):
Jesus (v. 8):
Pedro (v. 9):
Jesus (v. 10):
Com suas próprias palavras, escreva o que Jesus explicou a seus
discípulos depois de lhes lavar os pés (vv. 12–17).
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Com este exemplo, Jesus nos ensina duas coisas: ser humilde e servir. Jesus era o Senhor e Mestre. Mesmo assim se dispôs a humilhar-se
para cumprir esta tarefa tão humilde de lavar os pés dos discípulos.
Depois disse: “Vós deveis também lavar os pés uns aos outros”. Devemos estar dispostos a praticar humildemente a ordenança de lavar os
pés uns dos outros. Também devemos estar sempre dispostos a servir
a nossos irmãos, por mais ordinário que seja o serviço. Que promessa
Jesus deixou no versículo 17 para aqueles que seguem este exemplo?
Agora leia João 13:18–30. Qual escritura se cumpriu quando Judas
traiu o Senhor?
Se quiser ler essa profecia, procure-a no Salmo 41:9. Por que Jesus
lhes citou essa profecia? (v. 19)
No Antigo Testamento, achamos centenas de profecias acerca de
Jesus. Muitas delas se cumpriram durante o julgamento, a crucifixão
e a ressurreição de Jesus. Ao seguir com a última parte deste estudo
de João, você notará que muitas vezes ele disse: “Para que a Escritura
se cumprisse”. O fato de que a vida de Jesus cumpriu tantas profecias
escritas centenas de anos antes comprova que ele é o Cristo, o Filho
de Deus.
Volte para João 13. Como Jesus mostrou quem iria traí-lo? (v. 26).
Depois de Judas tomar o pão molhado, o que lhe aconteceu?
Para onde se foi?
Agora leia as últimas duas porções do seu texto, “O novo mandamento” e “Jesus prediz que Pedro o negará” (João 13:31–38). Jesus
sabia que já havia chegado a hora de sua crucifixão. O que disse os
versículos 31 e 32?
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Embora no momento fosse difícil compreender, a morte de Cristo na
cruz na realidade trouxe glória a Deus. Pela morte e a ressurreição de
Jesus, nós podemos ser salvos e nos tornar seus filhos. Podemos ter
vitória sobre o pecado e a morte. Isso traz glória a Deus.
No versículo 33, Jesus disse a seus discípulos que ele ia a um lugar
onde eles não poderiam ir. Segundo o versículo 3, onde ficava esse
lugar?
Qual é o novo mandamento que Jesus deixou para seus discípulos?
Este amor será prova de quê? (v. 35).
Qual foi o propósito tão nobre de Pedro? (v. 37).
Jesus sabia que Pedro não cumpriria este propósito. O que lhe
disse?
Foi exatamente o que aconteceu. Durante a mesma noite, Pedro
negou Jesus três vezes. Disse que não tinha nada a ver com Jesus.
Pedro era impulsivo e presumido. Porém, quando veio a prova,
ele falhou. Mas Pedro não continuou sempre assim. Nos primeiros
capítulos de Atos, nós o vemos pregando o evangelho de Jesus com
coragem. Pregava o evangelho apesar das ameaças e dos aprisionamentos. Por que mudou tanto? O Espírito Santo veio sobre ele. Deste
Espírito Santo vamos estudar na próxima lição.
Aprenda de cor o versículo 13 de seu texto para memorização. Em
seguida escreva João 1:1–13 de cor em um papel à parte.
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PONTOS A LEMBRAR
• Na noite antes da crucificação, Jesus se reuniu com seus
discípulos num salão para comerem a ceia.
• Jesus amou seus discípulos até o fim.
• Jesus veio de Deus e voltou para estar com ele.
• Lavando-lhes os pés, Jesus ensinou seus discípulos a servirem e a serem humildes.
• Se seguirmos o exemplo de Jesus e obedecermos à sua ordem, lavando os pés de nossos irmãos, Jesus nos promete
ricas bênçãos.
• Jesus sabia que Judas o trairia.
• Jesus sabia que Pedro o negaria.
• As muitas profecias que se cumpriram sobre Jesus comprovam que ele é o Filho de Deus.
• Se amarmos uns aos outros, o mundo saberá que somos
os discípulos de Jesus.
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Lição 14

JESUS: o caminho
“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 caminho
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 14
Texto bíblico para a memorização: João 1:1–14
Nesta lição continuamos estudando o que Jesus falou com seus
discípulos na noite antes de sua crucificação. Ele queria prepará-los
para a sua partida.
Leia a primeira seção do texto da lição: “Jesus, o caminho ao Pai”
(João 14:1–14). Para onde ia Jesus? (Veja também João 13:1 e 3).
Segundo o versículo 2, o que há naquele lugar?
O que Jesus iria fazer lá?
A tristeza encheu o coração dos discípulos quando pensaram em
Jesus partir. Mas Jesus lhes deu esperança de que algum dia estariam
com ele. Esse encontro não aconteceria na terra, mas sim no lugar para
onde Jesus iria, o lugar de muitas moradas.
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Jesus disse a seus discípulos que eles sabiam para onde ia e como
chegar lá. Mas Tomé afirmou que não sabiam. Que pergunta ele fez?
O que Jesus lhe respondeu?
Somente quando cremos em Jesus e nos arrependemos de nossos
pecados podemos chegar a conhecer Jesus. Mas se vivemos no pecado,
não podemos conhecê-lo. Tampouco podemos ter esse relacionamento
íntimo e eterno com o Pai. É somente por Jesus que podemos ter esperança de uma vida eterna com o Pai nas moradas eternas.
No versículo 8, o que perguntou Filipe?
Com suas próprias palavras, o que Jesus respondeu nos versículos
9–11?
Jesus é um com o Pai. Por isso, em Jesus podemos ver “a imagem do
Deus invisível”(Colosenses 1:15). Tudo o que Jesus faz e diz ele o
recebe de seu Pai.
Nos versículos 13 e 14 Jesus fez uma promessa a seus discípulos.
Qual foi?
Isto não significa que conseguiremos qualquer coisa que quisermos
se apenas acrescentarmos “em nome de Jesus” no final de nossas orações. Mas significa que recebemos qualquer coisa que pedirmos que
harmonize com o caráter e a vontade de Deus. Em João 15:7, Jesus
diz: “Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em
vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito”.
Jesus sabe quais são nossas necessidades muito melhor do que nós
mesmos. Quando oramos, nossa vontade deve sempre estar rendida
à dele. Nunca devemos exigir alguma coisa de Deus. Orar em nome
de Jesus significa estar rendido a este nome, respeitando a sua soberania.
Leia agora a próxima porção do seu texto: “A promessa do Espírito
Santo” (João 14:15–31). Nesta passagem, Jesus consolava seus discípulos dizendo-lhes que ele não os deixaria sozinhos. Ele lhes mandaria
um Consolador. Segundo o versículo 26, quem é esse Consolador?
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O que devemos fazer para que Deus nos dê o Espírito Santo?
(vv. 15–16).
Por que é que o mundo não pode receber o Espírito Santo? (v. 17).
Por que os cristãos verdadeiros, os que amam a Jesus e lhe obedecem, conhecem o Espírito Santo?
No versículo 18, Jesus disse: “Voltarei para vós”. Pelo Espírito Santo,
Jesus vem aos corações dos cristãos. No versículo 21, vemos os requisitos que devemos cumprir para que o Espírito more em nós. Preencha
os espaços: “Aquele que tem os meus ______________________ e os
____________ esse é o que me ______; e aquele que me ______ será
__________ de meu ______, e eu o ____________, e me manifestarei
a ele”. Quando Jesus disse: “Me manifestarei a ele”, falava do Espírito
Santo que enviaria.
Judas não compreendeu por que Jesus se manifestaria somente a
eles e não ao mundo. Escreva a resposta de Jesus (vv. 23–24).

Deus morará somente com aqueles que amam Jesus e obedecem a
seus ensinos.
Segundo o versículo 26, o que ensina o Espírito Santo?
Assim opera o Espírito Santo. Sempre exalta Jesus, e não a si mesmo.
Leia João 16:13–14.
Segundo o versículo 27, o que Jesus deixou com seus discípulos?
Quando o Espírito Santo vem ao coração do homem, lhe dá paz verdadeira, paz que o mundo não pode dar.
Revise a passagem que você está memorizando, João 1:1–18.
Aprenda o versículo 14 e depois escreva os versículos 1 a 14 de cor,
em outra folha.
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PONTOS A LEMBRAR
• Jesus foi à morada de Deus a fim de preparar lugar para
nós.
• Jesus é o único caminho ao Pai.
• Jesus é Deus; nele podemos ver “a imagem do Deus invisível”.
• Qualquer coisa que pedirmos em nome de Jesus (em harmonia com sua vontade), ele a fará.
• Jesus vem ao coração dos cristãos através do Espírito
Santo.
• O Espírito Santo mora somente naqueles que o amam e lhe
obedecem.
• O Espírito Santo nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus.
• Pelo Espírito Santo podemos ter paz verdadeira.

Pare
Teste
Repasse as lições 13–14 antes de fazer o teste 7 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 1:1–14 de cor?
Se você puder responder “sim” a estas três perguntas, prossiga
com o teste 7. Se não puder dizer “sim”, volte a estudar as lições
até entendê-las bem.
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O primeiro passo

Curso por correspondência Lâmpada e Luz
Livro 3: Lições 9–14

