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“Retendo a palavra da vida”
Filipenses 2:16

Porque Deus amou o mundo de 

tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha 

a vida eterna.

—João 3:16

Portanto ide, ensinai todas 

as nações, batizando-as em 

nome do Pai, e do Filho e 

do Espírito Santo.

—Mateus 28:19
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Introdução

A Bíblia é uma coleção de sessenta e seis livros que têm um só 
objetivo: mostrar ao homem como se reconciliar com Deus para que 
obtenha a vida eterna.

A Bíblia se divide em duas partes: O Antigo Testamento e o Novo 
Testamento. Jesus Cristo é a chave do plano de Deus para reconciliar 
os homens consigo mesmo. O Antigo Testamento nos conta da nação 
na qual Jesus nasceu: a nação israelita. Também fala de como Deus 
predisse a vinda de Jesus. O Novo Testamento nos conta a história da 
vida de Jesus na terra. E mais importante: diz-nos como devemos nos 
aproximar de Jesus.

O evangelho de João é um dos livros do Novo Testamento. Alguns 
dizem que esse livro é o maior que já foi escrito. Esta afirmação pode 
muito bem ser correta, pois ele nos fala de Jesus para que creiamos 
nele e para que tenhamos a vida eterna. E essa é a bênção maior que 
alguém pode receber.

João não nos conta tudo acerca de Jesus. Não diz nada sobre o seu 
nascimento nem de sua ascensão. (Estes detalhes aprendemos dos ou-
tros três escritores dos evangelhos de Jesus: Mateus, Marcos e Lucas.) 
João mesmo disse que se escrevessem todas as coisas que Jesus fez, 
“nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreves-
sem” (João 21:25). Mas as coisas que ele escreveu sobre Jesus “foram 
[escritas] para que [creiamos] que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e 
para que, crendo, [tenhamos] vida em seu nome” (João 20:�1).

Por este motivo João escreveu seu evangelho. E por isso nós pre-
paramos este curso: O PRIMEIRO PASSO. Queremos que todos os 
que estudarem este curso tomem o primeiro passo para a vida eterna. 
Este primeiro passo é: crer em Jesus.
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Algumas orientações para o estudo

O PRIMEIRO PASSO é um estudo bíblico. Queremos que o evan-
gelho 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 impor-
tante. 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 prin-
cipais 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.
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Os acontecimentos na vida de Jesus

Jesus:
é apresentado por João Batista
           faz seu primeiro milagre em Caná
       purifica o templo

  fala com Nicodemos
                      fala com a mulher  
   samaritana
             cura o filho de um nobre

                cura o paralítico de Betesda

   alimenta os cinco mil

                  anda sobre o mar

               ensina em Jerusalém

          perdoa a mulher adúltera

     cura um cego 

  ensina sobre o Bom Pastor

              ressuscita Lázaro

            é ungido por Maria

        entra triunfantemente em Jerusalém

           come a última páscoa

            lava os pés dos discípulos

               nos promete moradas eternas

                 nos promete o Espírito Santo

                    nos ensina a amar uns aos outros

                       nos ensina a permanecer nele

                          nos diz que seremos perseguidos

                               ora ao Pai

       é traído por Judas

                é negado por Pedro

                     é julgado injustamente

                           é crucificado

                                       Ressuscita!

Tr
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s
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Inicia seu 
ministério
(João 1–4)

Confronta os 
judeus
(João 5–12)

Instrui seus 
discípulos
(João 13–17)

Conclui seu 
ministério
(João 18–21)  
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Lição 1

JESUS: o Cordeiro de Deus
“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

Confronta os 
judeus

(João 5–12)

Instrui seus  
discípulos

(João 1�–1�)

Conclui seu 
ministério

(João 18–21)

Inicia seu 
ministério
(João 1–�)

Três anos Um dia Três dias

JESUS: o Cordeiro de Deus

Texto bíblico da lição: João 1:19–51

Texto bíblico para a memorização: João 1:1

Por favor, procure João 1:1–18 e leia-a.
É essa a passagem que você vai aprender de cor. Observe bem o 

que diz. Ela fala de Jesus quando vivia no céu. Ele sempre existiu (vv. 
1–2). Criou o mundo (v. �). Tinha vida (v. �). Era luz (v. �). Mas Jesus 
não permaneceu no céu. Ele veio ao mundo para alumiar os homens, 
mas o mundo não o conheceu (vv. 9–10). Nasceu como judeu entre 
o povo judeu, mas os judeus não o receberam (v. 11). Não entendiam 
que Jesus era o unigênito Filho de Deus (v. 18). Não entendiam que 
ele era o próprio Deus (v. 1).

Agora pegue sua Bíblia e leia do versículo 19 até o �� deste mesmo 
capítulo (João 1). João Batista era um mensageiro especial enviado 
por Deus para preparar o caminho para Jesus. (João Batista não é o 
mesmo João que escreveu o livro de João. O escritor do livro de João 
foi João o apóstolo, um dos discípulos de Jesus).
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João Batista era um profeta que morava no deserto da Palestina. 
Lá ele pregava a mensagem de Deus. Você pode ler mais a respeito de 
João Batista nas seguintes trechos da Bíblia: Mateus �; Marcos 1:1–8; 
Lucas 1:5–25; 5�–80.

— Arrependam-se — advertia João Batista a todo o mundo. (Arre-
pender-se quer dizer “sentir profunda tristeza pelos pecados e deixar 
de cometê-los”).

João estava preparando o povo para crer em Jesus e fazê-lo Senhor 
de suas vidas. Da mesma maneira hoje, temos que nos arrepender de 
nossos pecados antes que Jesus entre em nossa vida.

A pregação de João deixou uma grande impressão. Marcos diz: “E 
toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele; e todos 
eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados” 
(Marcos 1:5). Os líderes judeus queriam saber quem era esse homem. 
Então enviaram um grupo de sacerdotes e levitas para investigá-lo. O 
que perguntaram a João? (João 1:19). 

Antes de João dizer quem era, disse quem não era. Faça uma lista 
das três pessoas que ele disse que não era.

a. 
b. 
c. 
Agora escreva quem ele disse que era.  

 
 

João não quis ser o que não era, nem fazer aquilo que não lhe cabia. 
Ele fez a obra que Deus lhe havia dado: preparar o caminho do Senhor.

Como João respondeu à pergunta dos fariseus no versículo 25? 
 
 
 
 
 

Este homem que era maior do que João é o homem de que trata este 
curso. Quem é? 

Veja como João tira a atenção de si mesmo e a dirige a Jesus. João 
sempre fazia isto. Em João �:�0 ele diz: “É necessário que ele [Jesus] 
cresça e que eu diminua”.



Número de identificação  ______________________

Favor incluir este número em toda correspondência 

com o nosso escritório.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Seu nome

Seu endereço

Instruções

Por favor, não responda este teste enquanto não tiver 
estudado todas as lições deste livro.

	 •	 Depois	de	estudar	todas	as	lições,	complete	o	teste.

	 •	 Depois	de	completar	o	teste,	destaque-o	do	livro,	ponha-o	
num	envelope	e	envie-o	para:

Publicadora	Lâmpada	e	Luz		
26	Road	5577		

Farmington	NM	87401,	EUA

	 	 …	ou	envie-nos	o	teste	via	e-mail,	utilizando	nosso	ende-
reço	eletrônico:	lamplight@emypeople.net	Se	optar	por	
utilizar	o	e-mail,	faça-o	de	uma	das	seguintes	formas:

	 	 (1)	Escaneie	seu	teste	e	nos	envie	como	arquivo	anexo.	

	 	 (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.

O primeiro passo: Teste 1



O primeiro passo: Teste 1 
Lições 1–2

Nome : 

Sublinhe a melhor resposta.

	 1.	 Nesta	lição,	João	Batista	disse	que	era:
	 a.	a	voz	do	que	clamava	no	deserto.
	 b.	o	Messias	que	Deus	havia	prometido	a	Israel.
	 c.	um	evangelista	enviado	a	pregar	para	o	mundo	inteiro.
	 d.	um	profeta	que	converteria	o	povo	da	Judéia.

	 2.	 João	Batista	disse	ao	povo	que:
	 a.	pagassem	o	imposto	do	templo.
	 b.	sacrificassem	um	cordeiro.
	 c.	se	arrependessem.
	 d.	se	banhassem	no	rio	Jordão	sete	vezes.

	 3.	 No	Egito	os	israelitas	mataram	um	cordeiro	e	puseram	o	sangue	nas	portas	de	suas	
casas.	Por	isso:

	 a.	Deus	os	abençoou	com	riqueza	e	boa	saúde.
	 b.	seus	primogênitos	não	foram	mortos.
	 c.	os	egípcios	vieram	e	roubaram	seus	bens.
	 d.	os	egípcios	os	expulsaram	do	seu	país.

	 4.	 João	Batista:
	 a.	tirou	a	atenção	de	si	mesmo	e	a	dirigiu	a	Jesus.
	 b.	se	fez	de	Cristo,	o	libertador	do	povo.
	 c.	disse	ao	povo	que	em	breve	iria	para	o	céu.
	 d.	disse	ao	povo	que	em	breve	os	batizaria	com	fogo.

	 5.	 Jesus,	o	Cordeiro	de	Deus,	morreu:
	 a.	para	que	todo	aquele	que	nele	crê	possa	ter	a	vida	eterna.
	 b.	para	que	nenhum	primogênito	de	Israel	morresse.
	 c.	para	que	ninguém	pecasse	nunca	mais.
	 d.	porque	todo	mundo	o	odiava.

	 6.	 O	nome	Messias significa:
	 a.	“o	libertador”.
	 b.	“o	conquistador”.
	 c.	“o	ungido”.
	 d.	“o	salvador”.

	 7.	 Qual	dos	seguintes	homens	não	era	discípulo	de	Jesus?
	 a.	Pedro
	 b.	João	Batista
	 c.	Filipe
	 d.	Natanael



	 8.	 Jesus	e	seus	discípulos	foram	a	umas	bodas	em:
	 a.	Jerusalém.
	 b.	Caná.
	 c.	Nazaré.
	 d.	Roma.

	 9.	 O	problema	que	tiveram	nas	bodas	foi:
	 a.	que	os	convidados	não	vieram.
	 b.	que	acabou	o	vinho.
	 c.	que	a	noiva	resolveu	não	se	casar.
	 d.	que	havia	gente	vendendo	animais	e	trocando	dinheiro.

	 10.	 A	mãe	de	Jesus	disse	aos	servos:
	 a.	que	fizessem	tudo	o	que	Jesus	mandasse.
	 b.	que	o	vinho	tinha	se	acabado.
	 c.	que	tinham	sido	muito	tolos	em	não	comprar	bastante	vinho.
	 d.	que	servissem	água	ao	povo.

	 11.	 Jesus	pôde	transformar	a	água	em	vinho	porque:
	 a.	já	havia	feito	isso	muitas	vezes	antes.
	 b.	José	lhe	havia	ensinado.
	 c.	ele	era	Deus.
	 d.	Maria	lhe	deu	esse	poder.

	 12.	 Jesus	transformou	água	em	vinho.	Por	isso:
	 a.	todo	mundo	ficou	gostando	dele.
	 b.	o	encarregado	da	festa	ficou	muito	chateado.
	 c.	muitos	enfermos	chegaram	para	serem	curados.
	 d.	os	discípulos	creram	nele.

	 13.	 Jesus	purificou	o	templo	porque:
	 a.	queria	que	a	casa	de	seu	Pai	fosse	uma	casa	de	oração.
	 b.	queria	que	adorassem	lá	apenas	os	seus	discípulos.
	 c.	queria	que	o	povo	adorasse	na	Galiléia,	e	não	em	Jerusalém.
	 d.	queria	evitar	que	os	gentios	causassem	problemas	com	os	judeus.

	 14.	 Quem	Jesus	expulsou	do	templo?
	 a.	todos	aqueles	que	pregavam	doutrinas	falsas
	 b.	os	escribas,	fariseus	e	outros	líderes	religiosos
	 c.	os	que	vendiam	animais	e	trocavam	dinheiro
	 d.	os	romanos	que	estavam	interrompendo	o	culto	judaico

	 15.	 O	que	é	que	 todo	o	mundo	deve	fazer	para	receber	o	perdão	dos	pecados	
pelo	sangue	de	Cristo?	 	

	 16.	 O	 que	 é	 o	 templo	 de	 Deus	 hoje?	 	
O	 que	 devemos	 fazer	 se	 acharmos	 pecado	 neste	 templo?	 	

	 	 No verso desta folha, escreva de cor João 1:1–2.



João 1:1–2  
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Escreva aqui o que João disse de Jesus no dia seguinte (1:29) 
 
 

A maioria das pessoas que escutavam João era do povo judeu (ou 
seja, do povo de Israel). Eles bem sabiam a importância que um cor-
deiro tinha. Há mais de 1.000 anos, quando os israelitas eram escravos 
no Egito, Deus ordenara a morte de todos os filhos primogênitos desse 
país. Os israelitas podiam se livrar desta terrível tragédia só de uma 
maneira: tinham que matar um cordeiro e pintar com sangue os umbrais 
da porta da casa. Os filhos de quem cumpriu esta ordem foram salvos. 
Os egípcios não a cumpriram e o filho primogênito de cada família 
morreu. (Pode ler esta história em Êxodo 12).

Hoje, Jesus é “o Cordeiro de Deus” que nos salva da morte. Hebreus 
9:22 nos diz que “sem derramamento de sangue não há remissão” 
(isto é, não há perdão de pecados). Jesus veio aqui a esta terra e en-
tregou seu corpo à morte sobre a cruz. Ele derramou seu sangue para 
que nossos pecados pudessem ser perdoados. Esse sangue nos salva 
da morte (o castigo pelo pecado) da mesma maneira que o sangue 
do cordeiro salvou os primogênitos de Israel no Egito. Isto não quer 
dizer que nossos corpos não morrerão. Quer dizer que se crermos 
em Jesus e nos arrependermos de nossos pecados, deixando que ele 
tome conta das nossas vidas, nossas almas não morrerão. Seu sangue 
tira nossos pecados e salva nossas almas da morte eterna no inferno. 
Isto é o que chamamos de “salvação”. Copie João 3:16 nestas linhas. 

 
 
 

Segundo este versículo, o que você deve fazer para obter a vida 
eterna (ou seja, a salvação)?  

 
Agora voltemos para nosso texto. Leia João 1:�0–�� outra vez.
O que João viu acontecer com Jesus?  

 
Depois, o que João disse a respeito de Jesus? (v. 34) 
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Leia João 1:�5–51. Nesta passagem, quem eram as cinco pessoas 
que encontraram Jesus e o seguiram? 

 
Dos dois discípulos de João Batista que seguiram Jesus, um era An-

dré (v. �0). Muitos pensam que o outro era João, o escritor deste livro. 
Qual foi a primeira coisa que André fez depois de encontrar Jesus? 

  
O que fez Filipe quando Jesus o chamou?   

 
Eles ficaram tão emocionados por haverem achado o Messias que 

não puderam deixar de contar a novidade aos outros.
E você, o que deve fazer quando crer em Jesus e decidir segui-lo? 

 
O que André disse a Simão?  

 
Messias significa “o ungido”. Muitos anos atrás, os profetas de 

Israel haviam dito que o Messias, o ungido, viria libertar Israel, e a 
todo o mundo, da escravidão do pecado. Estas profecias estão escritas 
no Antigo Testamento. Qual é a outra palavra para Messias? (v. 41) 

 
Messias é uma palavra hebraica. Em grego se diz “Cristo”. Jesus é 

o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus para ser o Salvador.
O que Filipe disse a Natanael?  

 
Filipe tinha razão. Jesus era o Salvador, o mesmo do qual haviam 

escrito os profetas do Antigo Testamento. Você crê sinceramente no que 
Natanael expressou quando disse a Jesus: “Tu és o Filho de Deus”?

Leia João 1:1–18 outra vez. Ao prosseguir com estas lições, lem-
bre-se de que vai memorizar esta passagem. Memorize o primeiro 
versículo agora e escreva-o de cor. 
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PONTOS A LEMBRAR
	 •	João	batista	preparou	o	caminho	para	Jesus
	 •	Para	preparar	os	 corações	das	pessoas	para	a	 vinda	de	

Jesus,	ele	lhes	disse	que	se	arrependessem	(que	sentissem	
uma	profunda	tristeza	pelos	seus	pecados	e	que	deixassem	
de	cometê-los).

	 •	João	nunca	chamou	atenção	para	si	mesmo;	ele	a	dirigia	
para	Jesus.

	 •	João	 chamou	 Jesus	 de	 “o	 Cordeiro	 de	 Deus,	 que	 tira	 o	
pecado	do	mundo”.

	 •	O	sangue	de	Jesus	 tira	nossos	pecados	se	crermos	nele,	
se	nos	arrependermos	e	se	permitirmos	que	ele	assuma	o	
controle	da	nossa	vida.

	 •	João	disse	que	Jesus	era	o	Filho	de	Deus.
	 •	Quando	André,	Simão,	João,	Filipe	e	Natanael	se	deram	

conta	de	que	Jesus	era	verdadeiramente	o	Messias,	eles	o	
seguiram	com	o	maior	prazer.

	 •	Filipe	e	André	convidaram	outros	a	seguirem	a	Jesus.
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Texto bíblico da lição: João 2

Texto bíblico para a memorização: João 1:1–2

Leia João 2:1–12
Nesta lição achamos Jesus em Caná da Galiléia. A Galiléia fica a 

uns 80 quilômetros ao norte de Peréia, onde Jesus foi batizado por 
João. (Galiléia e Peréia eram províncias da Palestina. Nazaré, o po-
voado onde Jesus se criou, fica na Galiléia. Procure estas províncias 
no mapa que se encontra na página 18.)

Que ocasião especial estava sendo celebrada em Caná? 
Segundo o versículo 2, quem foi convidado?  

 
Qual foi o problema que Maria contou a Jesus? 

 
Para os judeus, assim como para a maioria das pessoas, bodas de 

casamento eram uma celebração muito importante. Dá para imaginar a 
preocupação que sentiram os anfitriões quando perceberam que havia 
acabado a bebida?

Lição 2

JESUS: O Deus santo
“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

Confronta os 
judeus

(João 5–12)

Instrui seus  
discípulos

(João 1�–1�)

Conclui seu 
ministério

(João 18–21)

Inicia seu 
ministério
(João 1–�)

Três anos Um dia Três dias

JESUS: o Deus santo
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Jesus era apenas um convidado da festa. Na sua opinião, por que 
será que Maria veio dizer-lhe que havia acabado o vinho? 

 
(Observe no versículo � como Jesus respondeu a sua mãe. As 

palavras de Jesus foram: “Ainda não é chegada a minha hora”. Prova-
velmente Jesus se referia à hora de sua manifestação ao povo como o 
Messias. Ao lermos os evangelhos, notamos que Jesus se refere várias 
vezes à sua “hora” ou a seu “tempo”.)

Jesus era um homem compassivo. Ele viu a necessidade e quis ajudar.
Qual foi a ordem que Jesus deu aos servos?  

 
Os servos obedeceram? 
Qual foi o resultado? 
O que disse o mestre-sala (o organizador da festa) quando lhe 

trouxeram o vinho que Jesus havia feito? 
 

Segundo o versículo 11, quais foram os resultados deste primeiro 
milagre de Jesus?

a. 
b. 
Queremos aprender duas lições desta história.
A primeira: os servos obedeceram a Jesus e Jesus fez um milagre. 

Se você e eu lhe obedecermos, arrependendo-nos dos nossos pecados, 
crendo nele e permitindo-lhe ser Senhor de nossa vida, ele fará em nós 
o milagre de nos mudar de pecadores para santos.

A segunda: Será que alguém conseguiria transformar água em 
vinho? Claro que não. Mas Jesus pôde fazê-lo, e também pode fazer 
muitos outros milagres, porque ele é Deus.

Agora leia as seguintes passagens: “Jesus purifica o templo” e “Jesus 
conhece todos os homens” (João 2:1�–25).

Depois de ficar alguns dias em Cafarnaum (na província da Gali-
léia), Jesus viajou a Jerusalém na província da Judéia (outra província 
da Palestina). Ele queria estar lá para a páscoa. A páscoa era uma festa 
anual muito importante para os judeus.

O que Jesus achou no templo? 
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O templo era o lugar onde os judeus de todo o mundo vinham para se 
encontrarem com Deus. Vinha gente de longe para pagar seus impostos 
e para oferecer holocaustos de bois, ovelhas e pombas. Precisavam 
trocar seu dinheiro para comprar os animais para os sacrifícios. No 
entanto, os comerciantes não deviam fazer estas vendas no templo. 
Além disso, exploravam o povo, usando um câmbio injusto e cobrando 
preços exagerados pelos animais.

Em Marcos 11:1� Jesus diz: “Não está escrito: A minha casa será 
chamada, por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito 
covil de ladrões”. Lembre-se: Jesus é Deus. Ele é um Deus santo. Ele 
não tolerava ver a casa de seu Pai num estado abominável. O que Jesus 
fez para solucionar o problema? 

 
Como era de se esperar, o povo se alvoroçou. Eles queriam saber de 

onde Jesus recebia autoridade para fazer tais coisas. O que lhe pergun-
taram? (v. 18). 

 
Sobre qual milagre futuro lhes falou Jesus? 

 
 

Este milagre aconteceu mais adiante. Você vai estudar sobre ele 
em João 20.

Uma vez mais, queremos aprender duas lições desta história.
Primeiro: Jesus (Deus o Filho) é santo. Ele não tolerava a falta de 

respeito pela casa do seu Pai. Também não tolera pecado hoje em dia.
Segundo: Hoje não existe um lugar específico, como o templo, aon-

de temos que ir para nos encontrarmos com Deus. Não temos mais um 
templo como no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz que os cristãos 
são o templo de Deus. “Não sabeis vós que sois o templo de Deus e 
que o Espírito de Deus habita em vós?” (1 Coríntios �:1�).

Se Jesus não tolerava imundícias no antigo templo, você acha que vai 
tolerar pecado no novo templo (nosso corpo)? É claro que não! Se ele 
ver algum pecado em nossa vida, ele nos adverte pela voz do Espírito 
Santo. Então, imediatamente, devemos purificar o nosso “templo”, ar-
rependendo-nos e buscando o perdão de Deus. Devemos pedir o poder 
de Deus para que ele tire o pecado de nossa mente e de nosso corpo.



1�

Leia outra vez a passagem inteira que será aprendida de cor (João 
1:1–18). Aprenda de cor o versículo 2. Em seguida escreva de memória 
os versículos um e dois nestas linhas. Lembre-se de que terá que os 
escrever no teste.  

 
 
 
 

PONTOS A LEMBRAR
	 •	Jesus	e	seus	discípulos	foram	convidados	a	uma	festa	de	

casamento	em	Caná	da	Galiléia.
	 •	Nesta	 festa	 Jesus	 fez	 seu	primeiro	milagre:	 transformou	

água	em	vinho.
	 •	Jesus	utilizou	este	primeiro	milagre	para	mostrar	sua	glória	

e	para	ajudar	os	discípulos	a	crerem	nele.
	 •	Ele	pôde	fazer	este	milagre	porque	é	Deus.
	 •	Se	obedecermos	a	Jesus,	arrependendo-nos	de	nossos	pe-

cados,	crendo	nele	e	permitindo	que	seja	o	Senhor	de	nossa	
vida,	ele	fará	o	milagre	de	transformar	a	nós,	pecadores,	
em	santos.

	 •	Jesus	tirou	do	templo	o	povo	que	contaminava	a	casa	de	
seu	Pai.

	 •	Nosso	corpo	é	o	templo	de	Deus	hoje.
	 •	Jesus	é	um	Deus	santo;	ele	não	tolera	o	pecado	no	templo	

de	nosso	corpo.



1�

PARE

TESTE

Repasse as lições 1–2 antes de fazer o teste 1 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?
 �. Sei João 1:1–2 de cor?

Se você puder responder “sim” a estas três perguntas, prossiga 
com o teste 1. 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 1: Lições 1–2




