




COMO ESTUDAR A PALAVRA DE DEUS
1. Ore pedindo ajuda de Deus. Você

precisa da ajuda de Deus para poder
entender o que você estuda na Bíblia.
Tome Salmo 119:18 como uma oração:
“Desvenda os meus olhos, para que eu
contemple as maravilhas da tua lei.”

2. Leia as passagens das Escrituras
cuidadosamente num lugar sossegado.
Sublinhe as palavras que lhe chame mais
atenção. Lembre-se que Deus fala com
você através da Sua Palavra.

3. Responda as perguntas da pas-
sagem Bíblica.

4. Confira as suas respostas na con-
tracapa, no fim do livro.

5. Decore os versículos. Leia cada ver-
sículo que vai memorizar e a sua referência
em voz alta várias vezes até poder dizer
sem olhar. Você pode escrever o versículo e
a referência num cartão para poder carregá-
lo consigo. Cada dia repita o versículo em
voz alta por várias vezes até poder lembrá-
lo com facilidade. Fale o versículo a um ami-
go que possa corrigir qualquer erro ou es-
creva o versículo sem olhar. Depois, com-
pare com o versículo da lição para verificar
se cada palavra está correta. Mesmo depois
haver decorado o versículo, repita-o uma
vez por semana, por mais ou menos sete se-
manas, e depois uma vez por mês. Enquan-
to você está guardando este “bom tesouro”
no seu coração, o seu modo de falar e as
suas ações serão mudados. Escolha out-
ros versículos também para decorar. 
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6. Medite na Palavra de Deus o que você tem lido, estu-
dado e decorado. Deus tem dado promessas especiais àque-
les que meditarem na Sua Palavra dia e noite:

Não cesses de falar deste livro da lei; antes, medita
nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás
prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.

—Josué 1:8
Antes, o seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua

lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore planta-
da junto a corrente de águas, que, no devido tempo,
dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo
quanto ele faz será bem sucedido.      —Salmo 1:2, 3

7. Ponha em prática o que Deus fala. Tiago 1:22 nos diz,
“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” Jesus comparou o
homem que ouve a Sua Palavra mas não a pratica com um
homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E
quando veio o vento, a chuva, e a enchente, aquela casa edi-
ficada sobre a areia caiu. Mas o homem ou a mulher, o meni-
no ou a menina, que ouve as palavras de Jesus e as obedece
é comparado a um homem sábio que edificou a sua casa
sobre a rocha. Quando veio o vento, a chuva e a enchente, a
sua casa se manteve firme porque foi edificada sobre a rocha.
Só quando praticamos a Palavra de Deus é que podemos
crescer e nos fortificarmos espiritualmente e desta forma co-
nhecermos melhor a Deus. Escreva exatamente o que você
planeja fazer, então, faça. Deus está com você e lhe ajudará.

8. Compartilhe a Palavra de Deus com alguém. Você
pode compartilhar o que você aprendeu com a sua família.
Deuteronômio 6:7 diz, “Tu as inculcarás a teus filhos, e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao
deitar-te e ao levantar-te.”



tificasse da luz, 9a saber, a ver-
dadeira luz, que, vinda ao mun-
do, ilumina a todo homem. 10 O
Verbo estava no mundo, o mun-
do foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu.
11Veio para o que era seu, e os seus
não o receberam. 12Mas, a todos
quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de
Deus, a saber, aos que crêem no
seu nome; 13os quais não nasce-
ram do sangue, nem da vontade
da carne, nem da vontade do
homem, mas de Deus. 14E o Ver-
bo se fez carne e habitou entre
nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como
do unigênito do Pai. 

15João testemunha a respeito
dele e exclama: Este é o de quem
eu disse: o que vem depois de
mim tem, contudo, a primazia,
porquanto já existia antes de
mim. 16Porque todos nós temos
recebido da sua plenitude e gra-
ça sobre graça. 17Porque a lei foi
dada por intermédio de Moisés;
a graça e a verdade vieram por
meio de Jesus Cristo. 18Ninguém
jamais viu a Deus; o Deus uni-
gênito, que está no seio do Pai, é
quem o revelou.

João 1:1-18
1No princípio era o Verbo, e o

Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus. 2 Ele estava no
princípio com Deus. 3Todas as
coisas foram feitas por intermé-
dio dele, e, sem ele, nada do que
foi feito se fez. 4A vida estava
nele e a vida era a luz dos ho-
mens. 5A luz resplandece nas
trevas, e as trevas não prevalece-
ram contra ela. 

6Houve um homem enviado
por Deus cujo nome era João.
7Este veio como testemunha pa-
ra que testif icasse a respeito da
luz, a fim de todos virem a crer
por intermédio dele. 8Ele não
era a luz, mas veio para que tes-
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Uma Tarefa Para Fazer
A. Escreva com letras cursivas ou com letras de imprensa
maiúsculas a sua resposta para cada pergunta. Se não puder
responder a pergunta, releia a lição Bíblica.

1. Quem era “o Verbo”? ___________ (versículo 1)
2. Onde estava “o Verbo”? _________ _______ (1)
3. O que estava “no Verbo”? ______________ (4)
4. Onde resplandece a luz? nas ____________ (5)
5. Quem foi enviado por Deus para testificar da luz? Um

homem chamado __________ (6)
[Este foi João Batista, não João, o autor deste Evangelho.]
6. Quem não recebeu Jesus? Os ________ (11)
[Como nação, Israel, o povo escolhido de Deus, não

aceitou Cristo.]
7. Que direito é dado àqueles que recebem Jesus? O direi-

to de serem feitos ______________ _____  _______ (12)
8. Aqueles que são nascidos de Deus, “não nasceram do

_________, nem da vontade da ________________, nem da
vontade do __________, mas de _________.” (13)

[Quando uma pessoa se tornar filho de Deus, é um milagre
que Deus mesmo faz. Não acontece por ter nascido de pais
cristãos; não acontece apenas porque você quer que acon-
teça; e não acontece porque alguém quer que você nasça de
novo. O novo nascimento é uma obra de Deus.]

9. O que “o Verbo” se fez? ________________ (14)
10. Onde “o Verbo” habitou? _________  ______ (14)
11. Quais são as duas coisas que recebemos quando co-

nhecemos a Cristo? “Temos recebido da sua ____________,
e __________ sobre __________” [uma bênção depois da
outra] (16).
12. Porque ninguém jamais viu a Deus, quem veio para nos

revelar quem era Deus? O __________ unigênito (18).



[Porque Jesus é Deus, Ele podia estar na terra no mesmo
tempo que estava com o Pai, onde Ele estava desde a
eternidade. (Compare o versículo 18 com o versículo 1.)]
B. Escreva este versículo e o decore: João 1:12.

Jesus é Deus—Ele Veio em Forma Humana
Antes de receber Jesus e crer no Seu nome, precisamos de

saber quem Ele é. O versículo 18 diz que Jesus veio para nos
revelar o Pai porque ninguém jamais chegou bastante perto dEle
para vê-lO totalmente. A glória de Deus resplandece. Ele é san-
tíssimo. 

Porque o homem é pecador, vive espiritualmente em trevas.
Trevas representa este mundo que procura ignorar a Deus e
viver sem Ele. Mas veja no versículo 5 que as trevas não podem
apagar a luz.

A Bíblia diz, “Deus é luz, e não há nele treva nenhuma” (1
João 1:5). Jesus, sendo Deus, foi chamado a “Verdadeira Luz”
(João 1:9). Através da Verdadeira Luz o homem se vê como ele
realmente é, um pecador. E através da Verdadeira Luz ele pode
ver como Deus realmente é. Ele pode também ver como o ho-
mem realmente deve ser.

Que bom que a Verdadeira Luz (Jesus) brilha em nosso
mundo de trevas para nos revelar Deus! Como uma menina
falou, “Jesus é a melhor fotografia que Deus tinha tirado!” Jesus
é o retrato de Deus—Alguém que o homem podia ver, ouvir e
tocar.

Jesus habitou entre os homens. A palavra “habitou” no ver-
sículo 14 literalmente quer dizer, “estabelecer residência.” Jesus
estabeleceu residência entre nós. O tabernáculo no Velho Tes-
tamento foi uma igreja em tenda desenhada por Deus e dada ao
povo de Israel quando tivesse de mudar de um lugar para o
outro no deserto nos primeiros dias da sua história. O tabernácu-
lo—e mais tarde o templo em Jerusalém—foi o lugar onde o
Senhor Deus habitou entre o Seu povo escolhido. Mais tarde,
quando Israel pecou, a glória da presença de Deus retirou-se do  
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templo. Mas agora, na pessoa de Jesus, Deus voltou a “esta-
belecer residência” entre o Seu povo! Não é pena que tantos
não O reconheceu? Mas todos que realmente creram em Deus
viram a glória de Deus em Jesus quando Ele veio (versículo 14).

Jesus É a Palavra de Deus
A Bíblia diz, “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz

para os meus caminhos” (Salmo 119:105). Um outro nome para
Jesus é “o Verbo” (ou quer dizer, “a Palavra de Deus”). (Com-
pare o versículo 1 com o versículo 14.) A Bíblia é a Palavra de
Deus escrita, e Jesus é a Palavra de Deus viva, porque Deus
nos fala de Si mesmo através de Jesus.

“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos
falou pelo Filho” (Hebreus 1:1, 2a).

Jesus É a Vida de Deus
Você já estava curioso para saber porque nós nos tornamos

filhos de Deus quando recebemos Jesus em nosso coração? É
porque “a vida estava nele” (versículo 4).

Primeiramente vemos que Jesus fez todas as coisas que tem
vida (versículos 3 e 10). “Tudo foi criado por meio dele e para
ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste” (Co-
lossenses 1:16b, 17). Jesus, sendo Deus, é a fonte de tudo que
tem vida. Ele, também, sustenta tudo que tem vida. “Pois ele
mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. . . Pois
nele vivemos, e nos movemos, e existimos” (Atos 17:25b, 28a).

Como Deus, na criação, soprou o fôlego de vida no corpo físi-
co do homem e ele se tornou alma vivente, assim também, foi
dado a Jesus autoridade sobre toda a carne para dar vida espi-
ritual, ou seja, eterna a todos que venham a Ele (João 17:2).
“Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho
de Deus não tem a vida” (1 João 5:12).

Você já recebeu a nova vida—vida espiritual—recebendo
Jesus e colocando a sua confiança completa no Seu nome? Se
você tem feito isto, você é um (a) filho (a) de Deus, nascido (a) 
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de Deus, e possui a Sua vida eterna. Quando você anda na Sua
luz e experimenta plenamente a Sua vida, você goza uma
bênção após outra (versículo 16). Se você ainda não o recebeu,
gostaria de pedir a Ele agora mesmo para entrar na sua vida e
lhe dar a vida eterna?

Você já tem atendido alguém que bateu à sua porta, não tem?
Jesus está ao seu lado agora, batendo à porta do seu coração.
Ele promete, “se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa” (Apocalipse 3:20).
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João 1:19-34
19Este foi o testemunho de

João, quando os judeus lhe
enviaram de Jerusalém sacer-
dotes e levitas para lhe per-
guntarem: Quem és tu? 20Ele
confessou e não negou; confes-
sou: Eu não sou o Cristo. 21En-
tão, lhe perguntaram: Quem és,
pois? És tu Elias? Ele disse: Não
sou. És tu o profeta? Respondeu:

LIÇÃO 2. JOÃO BATISTA PREPARA O CAMINHO 
PARA JESUS

Não. 22Disseram-lhe, pois: De-
clara-nos quem és, para que
demos resposta àqueles que nos
enviaram; que dizes a respeito de
ti mesmo? 23Então, ele respon-
deu: Eu sou a voz do que clama
no deserto: Endireitai o caminho
do Senhor, como disse o profeta
Isaías. 24Ora, os que haviam sido
enviados eram de entre os fari-
seus. 25E perguntaram-lhe: En-
tão, por que batizas, se não és o
Cristo, nem Elias, nem o profeta?
26Respondeu-lhes João: Eu bati-
zo com água; mas, no meio de
vós, está quem vós não conheceis,
27o qual vem após mim, do qual
não sou digno de desatar-lhe as
correias das sandálias. 28Estas
coisas se passaram em Betânia,
do outro lado do Jordão, onde
João estava batizando.

29No dia seguinte, viu João a
Jesus, que vinha para ele, e disse:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira



Uma Tarefa Para Fazer
Preencha os espaços com a palavra correta.

1. João Batista disse que ele era ___________ do que
clama no ________________ (23).

2. João Batista citou Isaías, o profeta, dizendo, “Endireitai
o _______________ do Senhor” (23).

3. João disse que, mesmo que Jesus vinha ____________
dele, Ele, Jesus, tinha a _______________ porque já existia
antes de João (27, 30).

[Isto quer dizer que mesmo que João Batista tenha vindo
para preparar o caminho para Jesus, Jesus era o mais impor-
tante. João disse que ele não era nem mesmo digno de fazer
o trabalho dum servo de desatar as correias das sandálias
de Jesus. João reconheceu a grandeza de Jesus.]

4. Quando João apontou para Jesus na frente do povo, ele
O chamou o _____________ de ___________ porque Jesus
ia tirar o ______________ do _______________ (29).
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o pecado do mundo! 30É este a
favor de quem eu disse: após mim
vem um varão que tem a pri-
mazia, porque já existia antes de
mim. 31Eu mesmo não o co-
nhecia, mas, a fim de que ele
fosse manifestado a Israel, vim,
por isso, batizando com água.
32E João testemunhou, dizendo:
Vi o Espírito descer do céu como
pomba e pousar sobre ele. 33Eu
não o conhecia; aquele, porém,
que me enviou a batizar com
água me disse: Aquele sobre
quem vires descer e pousar o

Espírito, esse é o que batiza com
o Espírito Santo. 34Pois eu, de
fato, vi e tenho testificado que ele
é o Filho de Deus.
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5. João veio batizar o povo com água para que Jesus
fosse manifestado a ________________ (31).

6. João sabia que Jesus era o Filho de Deus (Deus nasci-
do homem) porque o Espírito de Deus desceu do céu como
___________ e pousou sobre Jesus (32). Isto foi também um
sinal que Jesus batizaria com o ________  __________ (33).

Preparando o Caminho para Jesus
Durante 400 anos, Israel, a nação escolhida por Deus não

teve um profeta que trouxesse Sua mensagem até ela. Eles ti-
nham o Velho Testamento para relatar-lhes os requisitos e
promessas de Deus. Eles sabiam que o Messias, o libertador
ungido por Deus, viria um dia para reinar sobre Israel. Isaías
disse que Ele nasceria de uma virgem (Isaías 7:14) e o des-
creveu como “Emanuel” (Isaías 7:14), que quer dizer, “Deus co-
nosco.” Miquéias profetizou que Ele nasceria em Belém e seria
rei em Israel (Miquéias 5:2).

Acredita-se que o povo estranhou, porém sentiu alegria quan-
do ouviu João Batista pregando e dizendo que precisavam
preparar-se para a vinda do Senhor? Mas como o povo podia se
preparar? Mateus nos diz que João pregou, “Arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus” (Mateus 3:2). Muitas
pessoas, então, eram batizadas por João no rio Jordão, confes-
sando os seus pecados. Antes, porém, que corações estejam
prontos para receber Jesus, eles tem que estar dispostos a
deixar os seus pecados (arrepender-se). Quando você e eu
estamos dispostos a deixar os nossos pecados—nossas ati-
tudes erradas, pensamentos errados, e ações erradas contra
Deus e os homens—então estamos prontos a reconhecermos
Jesus como o “caminho” para Deus e O recebermos como nos-
so Rei e Senhor. O batismo de João em água foi uma demon-
stração da lavagem dos pecados. Jesus batizaria no Espirito
Santo para remover os pecados como com fogo (Mateus 3:11,
12) e para nos dar uma vida nova de retidão (a própria vida de
Cristo em nós).

Você já confessou os seus pecados para Deus?



10

Jesus, O Cordeiro de Deus
O povo de Israel entendeu a importância de um cordeiro no

modo de Deus lidar com eles. Centenas de anos antes, quando
os filhos de Israel eram escravos no Egito, Deus trabalhou no
coração de Faraó para que deixasse Seu povo livre da
escravidão do Egito. Deus teve de usar dez pragas para que
Faraó finalmente deixasse ir este grande povo (em número de
aproximadamente dois milhões de pessoas). A última e mais ter-
rível praga foi quando Deus passou pela terra do Egito e durante
uma só noite, todos os primogênitos foram mortos.

Mas havia uma maneira de
escapar. Em todos os lares
que fossem obedientes ao
mandamento do Senhor, os
primogênitos viveriam. Deus
mandou que um cordeiro
sem defeito fosse morto e
seu sangue posto em ambas
as ombreiras e na verga da
porta. Quando Deus visse o
sangue na porta, Ele passa-
ria por aquela casa e a pra-
ga da morte não atingiria
aquele lar. Que plano maravilhoso! Os filhos de Israel cele-
braram a festa da Páscoa todos os anos depois disto como me-
morial do tempo que o julgamento de Deus passou por eles, pois
eles marcaram com o sangue do cordeiro as suas portas e foram
livrados da praga. (Esta história se acha em Êxodo 12:1-42.)

Como foi preciosa que a primeira apresentação pública de
Jesus ao mundo foi como o “Cordeiro de Deus”! Ele tinha vindo
para ser o cordeiro sacrificial, perfeito e sem defeito ou pecado,
para que o Seu sangue derramado por nós pudesse ser aplica-
do na porta dos nossos corações e o julgamento, da parte de
Deus, do nosso pecado passasse de nós e fosse posto sobre o
Cordeiro de Deus! Hebreus 9:22 diz, “ . . . e ,  sem derramamento
de sangue, não há remissão [perdão de pecados].” Levítico 



17:11 diz, “ . . . é o sangue que fará expiação em virtude da vida.”
Todos os cordeiros sacrificados durante todos os anos do Velho
Testamento apontavam para Jesus que viria como “o Cordeiro
de Deus” para derramar o Seu sangue para que todos quantos
O recebessem como Salvador tivessem o Seu sangue aplicado
à porta do seu coração. “Em verdade, em verdade vos digo: quem
ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida
eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida”
(João 5:24).

Isaías 53:7 mostra que Jesus, “como cordeiro foi levado ao
matadouro.” Jesus veio para morrer pelos pecados do mundo.
Por que não O agradece agora em voz alta por Jesus ser o
Cordeiro de Deus, cujo sangue foi derramado por você para
remover seus pecados? Quando Deus vê o sangue, Ele não vê
mais os seus pecados; Ele vê somente o sacrifício perfeito de
Cristo que levou sobre Si os nossos pecados e recebeu em
nosso lugar o julgamento. Graças a Deus!

Do teu pecado te queres livrar?
Seu sangue tem poder, sim, tem poder.
Almejas tu do maligno escapar?
Seu sangue tem este poder.

Redenção quer dizer que estamos em paz com Deus,
porque o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados.
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LIÇÃO 3.  CONHECENDO JESUS MAIS E MAIS

João 1:35-49
35No dia seguinte, estava João

outra vez na companhia de dois
dos seus discípulos 36e, vendo Je-
sus passar, disse: Eis o Cordeiro de
Deus! 37Os dois discípulos, ou-
vindo-o dizer isto, seguiram Jesus.
38E Jesus, voltando-se e vendo que 



na lei, e a quem se referiram os
profetas: Jesus, o Nazareno, fi-
lho de José. 46Perguntou-lhe
Natanael: De Nazaré pode sair al-
guma coisa boa? Respondeu-lhe
Filipe: Vem e vê. 47Jesus viu Na-
tanael aproximar-se e disse a seu
respeito: Eis um verdadeiro is-
raelita, em quem não há dolo!
48Perguntou-lhe Natanael: Don-
de me conheces? Respondeu-lhe
Jesus: Antes de Filipe te chamar,
eu te vi, quando estavas debaixo
da figueira. 49Então, exclamou
Natanael: Mestre, tu és o Filho
de Deus, tu és o Rei de Israel!

o seguiam, disse-lhes: Que bus-
cais? Disseram-lhe: Rabi (que
quer dizer Mestre), onde as-
sistes? 39Respondeu-lhes: Vinde
e vede. Foram, pois, e viram on-
de Jesus estava morando; e f i-
caram com ele aquele dia, sendo
mais ou menos a hora décima.
40Era André, o irmão de Simão
Pedro, um dos dois que tinham
ouvido o testemunho de João e
seguido Jesus. 41Ele achou pri-
meiro o seu próprio irmão, Si-
mão, a quem disse: Achamos o
Messias (que quer dizer Cristo),
42e o levou a Jesus. Olhando Je-
sus para ele, disse: Tu és Simão,
o filho de João; tu serás chama-
do Cefas (que quer dizer Pedro).

43No dia imediato, resolveu
Jesus partir para a Galiléia e en-
controu a Filipe, a quem disse:
Segue-me. 44Ora, Filipe era de
Betsaida, cidade de André e de
Pedro. 45Filipe encontrou a Na-
tanael e disse-lhe: Achamos
aquele de quem Moisés escreveu

12

Vem e Vê
Dois dos discípulos de João Batista estavam querendo muito

conhecer mais sobre Jesus como resultado de terem ouvido
João declarar, “Eis o Cordeiro de Deus!” Eles queriam saber on-
de Jesus morava. Jesus os convidou para “vir e ver.” Podemos
imaginar a conversa maravilhosa que tiveram com Jesus! De-
vem ter aprendido muito sobre Jesus, porque logo depois, um
dos homens, André, contou ao seu irmão, Pedro, que tinham
achado o Messias!
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O Messias quer dizer, “o ungido”—a pessoa que Deus man-
daria como profeta, sacerdote e rei para reinar sobre Israel.
Muitos dos profetas do Velho Testamento haviam falado desta
pessoa muito especial que viria. Até Moisés falou dEle. Deus
falou a Moisés, “Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus ir-
mãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras,
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar” (Deuteronômio 18:18).
Mais tarde Jesus disse, “Falo como o Pai me ensinou” (João
8:28b). Como estes homens ficaram contentes!

Você tem curiosidade a respeito de Jesus? Gostaria de
aprender mais sobre Ele? Você quer saber quem é Jesus?
Jesus diz a você hoje, “vem e vê.” Nós encontramos quando
procuramos. Jesus disse, “Buscai e achareis” (Mateus 7:7b).
Se você vier a Jesus, você poderá vê-lO! Se você permanecer
nEle e deixar que Ele fale a você através da Sua Palavra, Ele
vai mostrar-lhe quem Ele é. Você pode conhecê-lO pesso-al-
mente! “Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou
o SENHOR; eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus;
porque se voltarão para mim de todo o seu coração” (Jeremias
24:7).

Testificando de Jesus
Quando uma pessoa se achega a Jesus e reconhece quem

Ele é, então ela vai querer contar aos outros sobre Ele! Ela quer
contar aos outros o que sabe sobre Jesus, para que seus ami-
gos também possam “vir e ver” a Jesus. Se você conhece a
Jesus e está aprendendo dEle, você está compartilhando estas
boas novas com alguém?

Escreva abaixo quem é Jesus para você:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Peça a Deus uma oportunidade para compartilhar hoje o seu teste-
munho com alguém para que essa pessoa também possa “vir e ver.”



Uma Tarefa Para Fazer
Escolha, na lição, a frase ou a palavra certa para o preenchi-
mento de cada espaço vazio.

1. A mãe de Jesus disse aos serventes, “________________
_______________________________________.” (versículo 5)

2. Quando Jesus mandou os serventes encherem de água
as talhas, eles as encheram “_____________________” (7).

tudo o que ele vos disser. 6Es-
tavam ali seis talhas de pedra,
que os judeus usavam para as
purificações, e cada uma levava
duas ou três metretas. 7Jesus
lhes disse: Enchei d’água as ta-
lhas. E eles as encheram total-
mente. 8Então, lhes determinou:
Tirai agora e levai ao mestre-
sala. Eles o fizeram. 9Tendo o
mestre-sala provado a água
transformada em vinho (não
sabendo donde viera, se bem que
o sabiam os serventes que havi-
am tirado a água), chamou o
noivo 10e lhe disse: Todos costu-
mam pôr primeiro o bom vinho
e, quando já beberam farta-
mente, servem o inferior; tu,
porém, guardaste o bom vinho
até agora. 11Com este, deu Jesus
princípio a seus sinais em Caná
da Galiléia; manifestou a sua
glória, e os seus discípulos cre-
ram nele.

João 2:1-11
1Três dias depois, houve um

casamento em Caná da Galiléia,
achando-se ali a mãe de Jesus.
2Jesus também foi convidado,
com os seus discípulos, para o
casamento. 3Tendo acabado o
vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
Eles não têm mais vinho. 4Mas
Jesus lhe disse: Mulher, que
tenho eu contigo? Ainda não é
chegada a minha hora. 5Então,
ela falou aos serventes: Fazei

14

LIÇÃO 4.  JESUS TRAZ ALEGRIA A UM CASAMENTO
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Obediência é a Chave da Alegria
Talvez a mãe de Jesus nunca tivesse visto Jesus fazer um

milagre. Mas ela sabia que Jesus faria alguma coisa para aju-
dar. Sabemos que o tipo de vinho usado neste casamento não
faria as pessoas ficarem bêbadas. Não é o mesmo tipo de vinho
que as pessoas fazem hoje em dia. Era um suco gostoso feito
de uvas. Como foi embaraçoso acabar o vinho!

Talvez você seja um crente. Você já “acabou” com alguma
coisa? Acabou a sua paciência antes de terminar o dia? Acabou
a alegria ou o amor no seu coração? Jesus vê a
sua necessidade seja qual for. Ele quer
abençoar a sua vida com um milagre! Ele quer
que você nunca fique embaraçado na sua vida
cristã por falta de alegria, paz e amor que per-
dure o dia inteiro. Ele prometeu, “e aquele que
nela [a rocha, que é Jesus] crê não será confundido [embaraça-
do]” (Romanos 9:33b). Mas há um segredo que você precisa
saber! Obediência é a chave da bênção. “Fazei tudo o que ele
vos disser” (João 2:5). Quando obedecermos, Jesus poderá
fazer um milagre. Obediência mostra que realmente confiamos
nEle.

Se alguém lhe ofendeu, você já o perdoou (Mateus 6:14, 15)?
Você está ajuntando tesouros no céu (Mateus 6:20)? Talvez
você pense que não possa contribuir para a obra de Deus. Mas
Jesus conhece as suas necessidades. Confie nEle obedecendo-
O. “E provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não
vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção
sem medida” (Malaquias 3:10b).

“Enchei-vos do Espírito,” é o que Deus está dizendo a você hoje
(Efésios 5:18). Nenhum crente pode esperar uma vida de alegria se
não permitir que Deus o encha a cada dia com o Seu Espírito.

Talvez você não seja um crente. Talvez a vida seja enfadonha
para você. Você também pode obedecer ao mandamento de
Jesus. Venha a Ele e receba a Sua vida—vida em abundância.
Ele disse, “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abun-
dância” (João 10:10b).
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Os serventes obedeceram completamente. Eles não enche-
ram as vasilhas pela metade ou deixaram quase cheias. Eles as
encheram “totalmente.” Obedecer a Deus de todo o seu coração
traz alegria e bênçãos. “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o
coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de
que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo,
o Senhor, é que estais servindo” (Colossenses 3:23, 24).

Há alguma coisa sobre a qual Jesus tem falado a você e que
você deveria fazer em obediência a Ele? Por que não faz hoje?

Quando os discípulos viram o milagre, a fé deles cresceu—
eles “creram nele.” Quando você obedece a Palavra de Deus e
vê Deus agindo, sua fé também cresce. Fé é como um múscu-
lo de nosso corpo. Ela se torna forte quando a exercitamos.
Vamos escolher andar pela fé a cada dia. “O justo viverá por fé”
(Romanos 1:17).

FÉ = Abandonando Tudo, Eu Confio nEle

João 2:13-22
13Estando próxima a Páscoa

dos judeus, subiu Jesus para

Jerusalém. 14E encontrou no tem-
plo os que vendiam bois, ovelhas
e pombas e também os cambis-
tas assentados; 15tendo feito um
azorrague de cordas, expulsou
todos do templo, bem como as
ovelhas e os bois, derramou pelo
chão o dinheiro dos cambistas,
virou as mesas 16e disse aos que
vendiam as pombas: Tirai daqui
estas coisas; não façais da casa
de meu Pai casa de negócio.
17Lembraram-se os seus dis-
cípulos de que está escrito: O ze-
lo da tua casa me consumirá. 

LIÇÃO 5.  JESUS PURIFICA O TEMPLO
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18Perguntaram-lhe, pois, os
judeus: Que sinal nos mostras,
para fazeres estas coisas? 19Je-
sus lhes respondeu: Destruí este
santuário, e em três dias o re-
construirei. 20Replicaram os ju-
deus: Em quarenta e seis anos
foi edificado este santuário, e tu,

em três dias, o levantarás? 21Ele,
porém, se referia ao santuário
do seu corpo. 22Quando, pois,
Jesus ressuscitou dentre os mor-
tos, lembraram-se os seus dis-
cípulos de que ele dissera isto; e
creram na Escritura e na pala-
vra de Jesus.

O Que Jesus Sabia
Você se lembra o que quer dizer, “Páscoa”? Nós falamos dela

na Lição 2. Subiu Jesus para Jerusalém para celebrar a Páscoa.
Que cena surpreendente Ele viu no templo! Não parecia um lu-
gar de adoração a Deus nem um lugar de buscá-lO. Parecia
mais um mercado agitado! A presença de Deus estava longe.
Jesus estava irado.

É verdade que as pessoas precisavam comprar animais para
os sacrifícios a Deus. Porém, os mercadores estavam enganan-
do o povo cobrando mais do que o preço justo e estavam ven-
dendo os animais dentro do templo! Então, não é de admirar que
Jesus expulsou todos do templo! Foi registrado em Marcos 11:17
que Ele disse, “Não está escrito: A minha casa será chamada
casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes
transformado em covil de salteadores.”

Jesus falou aos líderes judaicos que o Seu direito de ter purifi-
cado o templo seria provado quando eles destruíssem o mesmo.
Ele, Jesus, em três dias o reconstruiria! Eles ficaram surpresos,
pois não entenderam que Jesus estava falando a respeito do Seu
próprio corpo. Jesus sabia que estes líderes judaicos iriam cruci-
ficá-lO. Ele também sabia que três dias depois deles O crucifi-
carem, Ele iria levantar da morte o Seu próprio corpo.

O Corpo de Jesus era o Templo de Deus
Anos antes, o lindo templo que Salomão construiu “encheu-

se com a glória do SENHOR.” Mas como a nação israelita serviu
a deuses falsos, a glória do SENHOR apartou-se do templo, e o
templo foi destruído. Mais tarde o templo foi reconstruído por 



aqueles que queriam voltar a Deus. Naquele tempo Deus falou,
“. . . as coisas preciosas de todas as nações [Messias] virão, e
encherei de glória esta casa, diz o SENHOR dos Exércitos” (Ageu
2:7). Agora aqui estava Jesus, vindo ao templo para purificá-lo!
Aqui estava Ele declarando que o Seu próprio corpo era o tem-
plo de Deus!

“Porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da
Divindade” (Colossenses 2:9).

“. . . Aquele que foi manifestado na carne. . . ” (1 Timóteo 3:16).
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será

chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: Deus conos-
co)” (Mateus 1:23).

“Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século
conheceu; porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam cruci-
ficado o Senhor da glória” (1 Coríntios 2:8). Lembra-se de como
Jesus começou a manifestar a Sua glória na Lição 4 (João
2:11)? Os líderes judaicos não reconheceram que o Senhor da
glória estava no meio deles, no corpo de Jesus. Jesus teve todo
o direito de purificar o Seu templo!

Onde Está o Templo de Deus Hoje?
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“Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de
Deus habita em vós?” (1 Coríntios 3:16).

Jesus habita em cada pessoa que verdadeiramente O recebe,
através do Espírito Santo! Nossos corpos são o Seu templo! Que
pensamento precioso! “Acaso não sabeis que o vosso corpo é
santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da
parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes
comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso
corpo” (1 Coríntios 6:19, 20).



Como é importante que vivamos vidas santas! Nós nunca
devemos cometer pecado com o nosso corpo, porque se tiver-
mos recebido Cristo em nossas vidas, então somos unidos com
Ele e assim devemos ser fiéis a Ele. Deus tem todo direito de
purificar o Seu templo. Ele tem todo direito de purificar áreas das
nossas vidas que não são agradáveis a Ele. Vamos sempre nos
submetermos à obra dEle de nos purificar. Ele faz isso através
da Sua Palavra.

“De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
Observando-o segundo a tua palavra” (Salmos 119:9).

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça”
(1 João 1:9).

“Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mante-
mos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu
Filho, nos purifica de todo pecado” (1 João 1:7).

Deus não somente faz de cada crente, individualmente, Seu
templo, mas também todos juntos são chamados o “corpo de
Cristo.” “Assim também nós, conquanto muitos, somos um só
corpo em Cristo” (Romanos 12:5a). “Ele é a cabeça do corpo,
da Igreja” (Colossenses 1:18a).

“Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo
o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao
Senhor, no qual também vós juntamente estais sendo edificados
para habitação de Deus no Espírito” (Efésios 2:20b-22). Quão
preciosa é cada pessoa em quem Deus habita! Devemos tratar
os outros crentes com grande ternura e amor. Da mesma ma-
neira que os tratamos, estaremos tratando a Cristo.

Vamos dizer com Paulo, “também agora, será Cristo en-
grandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte”
(Filipenses 1:20b).

Vamos ter certeza de que nosso corpo-templo é o lugar de
oração, onde falamos com Deus todos os dias e estamos cientes
da Sua presença. Nunca deixemos que nosso corpo-templo se
torne em “covil de salteadores,” onde os cuidados e os prazeres
desta vida faz com que a glória de Deus se torne pouco visível
em nós.
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LIÇÃO 6.  JESUS CONTA A UM LÍDER COMO 
NASCER DE NOVO

cer da água e do Espírito não
pode entrar no reino de Deus.
6O que é nascido da carne é car-
ne; e o que é nascido do Espírito
é espírito. 7Não te admires de eu
te dizer: importa-vos nascer de
novo. 8O vento sopra onde quer,
ouves a sua voz, mas não sabes
donde vem, nem para onde vai;
assim é todo o que é nascido do
Espírito.

14E do modo por que Moisés
levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do
homem seja levantado, 15para
que todo o que nele crê tenha a
vida eterna. 

16Porque Deus amou ao mun-
do de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo o
que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna. 17Porquan-
to Deus enviou o seu Filho ao
mundo, não para que julgasse o
mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele.

18Quem nele crê não é julga-
do; o que não crê já está julga-
do, porquanto não crê no nome
do unigênito Filho de Deus. 19O
julgamento é este: que a luz veio
ao mundo, e os homens amaram
mais as trevas do que a luz por-

João 3:1-8, 14-21, 36
1Havia, entre os fariseus, um

homem chamado Nicodemos, um
dos principais dos judeus. 2Este,
de noite, foi ter com Jesus e lhe
disse: Rabi, sabemos que és Mes-
tre vindo da parte de Deus; por-
que ninguém pode fazer estes si-
nais que tu fazes, se Deus não es-
tiver com ele. 3A isto, respondeu
Jesus: Em verdade, em verdade
te digo que, se alguém não nas-
cer de novo, não pode ver o reino
de Deus. 4Perguntou-lhe Nico-
demos: Como pode um homem
nascer, sendo velho? Pode, por-
ventura, voltar ao ventre mater-
no e nascer segunda vez? 5Res-
pondeu Jesus: Em verdade, em
verdade te digo: Quem não nas-

20
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Uma Tarefa Para Fazer
A. Escolha, na lição, a palavra certa para o preenchimento
de cada espaço vazio.

1. Nicodemos era um dos ____________ dos judeus (ver-
sículo 1). Ele foi ter com Jesus de __________ (2).

[Jesus está interessado em todos os homens—sejam
pobres ou ricos, com muito estudo ou pouco.]

2. Nicodemos pensou que Jesus fosse um ____________
vindo da parte de Deus (2).

3. Jesus disse que para alguém poder ver o reino de Deus,
era necessário _____________ de _____________ (3).

4. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer
da ____________ e do____________ (5).

[Para Nicodemos, água significava purificação. Na Lição 2
aprendemos que João Batista batizou com água quando as
pessoas confessaram os seus pecados e renunciaram a eles
(arrependimento). Jesus veio batizar com o Espírito Santo e
para dar às pessoas uma vida nova. Para entrar no reino de
Deus, temos de estar dispostos a deixarmos os nossos pecados
e recebermos a vida do Espírito de Deus em nosso coração.]

5. O que é nascido da carne é ____________ (6).
[“Carne” refere não somente aos nossos corpos físicos,

mas também aos desejos da natureza egoísta do homem
(Romanos 8:8, 9).]

6. O que é nascido do Espírito é ____________ (6).

que as suas obras eram más.
20Pois todo aquele que pratica o
mal aborrece a luz e não se
chega para a luz, a fim de não
serem argüídas as suas obras.
21Quem pratica a verdade apro-
xima-se da luz, a fim de que as

suas obras sejam manifestas,
porque feitas em Deus.

36Por isso, quem crê no Filho
tem a vida eterna; o que, toda-
via, se mantém rebelde contra o
Filho não verá a vida, mas sobre
ele permanece a ira de Deus.
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[Quando nossos corpos nascem dos nossos pais ter-
restres, nós, também, temos corpos terrestres. Quando nos-
sos espíritos nascem de Deus, nós, também, temos um
espírito vivo que tem a capacidade de entender as coisas
espirituais de Deus (1 Coríntios 2:12, 14).]

7. O Filho do Homem (Jesus) tinha de ser levantado (cru-
cificado na cruz) do modo por que _____________ levantou
a ___________ no deserto (14).

8. A razão pela qual Jesus veio foi porque Deus
__________ ao mundo. Todo o que crê em Jesus não
____________, mas tenha a ____________ eterna (16).

9. Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para que
__________ o mundo (apesar de que um dia esse julga-
mento seja inevitável); Ele enviou o Seu Filho para que o
mundo fosse ____________ por Ele (17).

10. A pessoa que crê em Jesus não é _____________.
Uma pessoa é julgada somente quando não ____________
em Jesus (18).

11. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as
_______________ do que a ________ porque as suas obras
eram _____________. Jesus chamou isso “o __________” (19).

[Julgamento ou condenação quer dizer, julgamento eterno
e separação de Deus.]

12. Quem pratica a ____________ aproxima-se da luz (21).
[Não é o homem que faz o bem que aproxima-se da luz.

“Não há quem faça o bem, não há nem um sequer” (Ro-
manos 3:12b). O homem que pratica a verdade é o homem
que confessa a verdade do seu pecado e recebe a purifi-
cação de Deus. “Se confessarmos os nossos pecados, ele
é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça” (1 João 1:9).]
B. Sublinhe estes versículos da Lição 6 (ou escreva-os num
cartão) e decore-os:

João 3:16 e João 3:36.
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O Que Quer Dizer Nascer de Novo
Nascer de novo é nascer “de cima,” é começar uma nova vida,

é experimentar um começo diferente. O nascimento natural faz
da pessoa um membro de uma família. O nascimento espiritual
faz da pessoa um membro da família de Deus. O Espírito age
em nós e conseqüentemente experimentamos uma mudança
externa. Por exemplo, uma pessoa que roubava, não rouba mais.
É como o vento soprando. Não podemos vê-lo, mas podemos
ver os resultados de sua ação.

Uma pessoa cujo espírito não experimentou o nascimento de
Deus é espiritualmente “morta” (Efésios 2:1, 5). Purificação de
pecado vem primeiramente pela morte de Cristo e como resulta-
do a morte da nossa velha maneira de viver. Então o Espírito nos
dá uma vida nova—a vida ressurreta de Cristo. Ambas são ne-
cessárias para entrar no reino de Deus. O novo nascimento acon-
tece quando o Espírito Santo (o Espírito do próprio Jesus) entra
e habita em nós. “E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse
tal não é dele” (Romanos 8:9b).

Pelo novo nascimento herdamos a natureza de Cristo (2
Pedro 1:4): novas atitudes, um novo poder de domínio próprio,
uma nova mente para compreender as Escrituras. 

Você é como Nicodemos? Talvez você sempre tenha sido uma
pessoa religiosa. Ou uma pessoa que sempre obedece todas as
leis. Talvez você seja até um líder. Mas você já nasceu de novo
pelo Espírito Santo de Deus, tornando-se uma nova criatura? “E,
assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas an-
tigas já passaram; eis que se fizeram novas” (2 Coríntios 5:17).
Se você ainda não “nasceu de novo,” por que não vem a Jesus
agora, como Nicodemos fez? Peça a Jesus que entre na sua
vida, para que você possa ter uma vida nova e se torne parte da
família de Deus. “Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que
não tem o Filho de Deus não tem a vida” (1 João 5:12).

Moisés no Deserto
Muito tempo antes, quando os filhos de Israel estavam no

deserto sob seu líder, Moisés, eles murmuraram e falaram con-
tra Deus e contra Moisés. Eles reclamaram da maneira como 



Deus estava suprindo as suas
necessidades. Então Deus man-
dou entre o povo serpentes que
os mordiam. Muitos morreram.
Então o povo veio a Moisés con-
fessando o seu pecado. Eles pe-
diram que Moisés orasse para
que Deus tirasse as serpentes.
Deus respondeu a oração deles
de uma maneira diferente. Ele dis-
se a Moisés que fizesse uma
serpente de bronze e a pusesse
sobre uma haste. Quem olhasse
para a serpente de bronze, mes-

mo tendo sido mordido pela serpente venenosa, viveria. (Esta
história se acha em Números 21:4-9.)

O pecado é como a mordida de uma cobra venenosa. Nós,
também, morreremos se não olharmos para Jesus, o qual se fez
pecado por nós (embora Ele mesmo jamais tivesse pecado).
Muitos pereceram no deserto. Somente aqueles que olharam
foram curados. Jesus advertiu a Nicodemos que ele, também,
pereceria se não olhasse para Jesus a fim de receber a nova vida.

Como as pessoas olharam para a serpente “morta” e viveram,
as pessoas hoje também precisam olhar para Aquele que levou
sobre Si o pecado do mundo, tendo sido crucificado na cruz
(João 12:32, 33). Olhe e viva! Eles não precisavam entender
“como” olhar para a serpente de bronze os curava. Eles apenas
tinham de obedecer pela fé. E funcionou!

Olhe e viva, meu irmão, viva!
Olhe para Jesus agora e viva;
Está escrito na Sua Palavra, aleluia!
É só “olhar e viver.”

Vindo Para a Luz
Quando chegamos a Jesus, nosso pecado é revelado porque

Jesus é a luz verdadeira (João 1:9). As trevas escondem a ver-
dade, mas a luz revela como são as coisas.
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Aquele que escolher não vir à luz de Deus está escolhendo con-
tinuar nos seus pecados e não permitir que Deus o mude. O
pecador já está caminhando para o inferno. Ele precisa de Cristo
para escapar. Aqueles que estão sem Cristo já estão debaixo da
ira de Deus agora (João 3:36), mas aquele que recebe a Cristo
começa a ter a mesma vida que terá no céu—a vida eterna, a vida
de Deus. “Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e
vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva ne-
nhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andar-
mos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se,
porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado” (1 João 1:5-7).

Quando um homem quer ser santo, ele está pronto a ter os
seus pecados expostos e perdoa-
dos. Então, vir a Cristo é uma
questão de vida ou morte. O seu
destino depende do que você faz
com Cristo. Seu destino depende
do que você faz com a luz. Você
vem a ela? Ou você se esconde
dela?

FÉ + A PALAVRA DE DEUS (JESUS) = VIDA ETERNA

Eu tenho recebido 
vida por meio de Jesus!

_______________________
nome

__________________
data
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daria água viva. 11Respondeu-
lhe ela: Senhor, tu não tens com
que a tirar, e o poço é fundo;
onde, pois, tens a água viva?
12És tu, porventura, maior do
que Jacó, o nosso pai, que nos
deu o poço, do qual ele mesmo
bebeu, e, bem assim, seus filhos,
e seu gado? 13Afirmou-lhe Je-
sus: Quem beber desta água
tornará a ter sede; 14aquele,
porém, que beber da água que
eu lhe der nunca mais terá sede;
pelo contrário, a água que eu
lhe der será nele uma fonte a
jorrar para a vida eterna.

15Disse-lhe a mulher: Senhor,
dá-me dessa água para que eu
não mais tenha sede, nem pre-
cise vir aqui buscá-la. 16Disse-
lhe Jesus: Vai, chama teu mari-
do e vem cá; 17ao que lhe res-
pondeu a mulher: Não tenho
marido. Replicou-lhe Jesus: Bem
disseste, não tenho marido;
18porque cinco maridos já ti-
veste, e esse que agora tens não
é teu marido; isto disseste com
verdade. 19Senhor, disse-lhe a mu-
lher, vejo que tu és profeta.
20Nossos pais adoravam neste
monte; vós, entretanto, dizeis que
em Jerusalém é o lugar onde se
deve adorar. 21Disse-lhe Jesus: 

LIÇÃO 7.  JESUS OFERECE ÁGUA VIVA

João 4:5-42
5Chegou, pois, a uma cidade

samaritana, chamada Sicar, per-
to das terras que Jacó dera a seu
filho José. 6Estava ali a fonte de
Jacó. Cansado da viagem, as-
sentara-se Jesus junto à fonte,
por volta da hora sexta. 7Nisto,
veio uma mulher samaritana
tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-
me de beber. 8Pois seus discípu-
los tinham ido à cidade para
comprar alimentos. 9Então, lhe
disse a mulher samaritana: Co-
mo, sendo tu judeu, pedes de
beber a mim, que sou mulher
samaritana (porque os judeus
não se dão com os samari-
tanos)? 10Replicou-lhe Jesus: Se
conheceras o dom de Deus e
quem é o que te pede: dá-me de
beber, tu lhe pedirias, e ele te
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Mulher, podes crer-me que a
hora vem, quando nem neste
monte, nem em Jerusalém ado-
rareis o Pai. 22Vós adorais o que
não conheceis; nós adoramos o
que conhecemos, porque a sal-
vação vem dos judeus. 23Mas  vem
a hora e já chegou, em que os
verdadeiros adoradores adora-
rão o Pai em espírito e em ver-
dade; porque são estes que o Pai
procura para seus adoradores.
24Deus é espírito; e importa que
os seus adoradores o adorem em
espírito e em verdade. 25Eu sei,
respondeu a mulher, que há de vir
o Messias, chamado Cristo; quan-
do ele vier, nos anunciará todas as
coisas. 26Disse-lhe Jesus: Eu o sou,
eu que falo contigo.

27Neste ponto, chegaram os
seus discípulos e se admiraram
de que estivesse falando com
uma mulher; todavia, nenhum
lhe disse: Que perguntas? Ou: Por
que falas com ela? 28Quanto à
mulher, deixou o seu cântaro, foi
à cidade e disse àqueles homens:
29Vinde comigo e vede um ho-
mem que me disse tudo quanto
tenho feito. Será este, porventu-
ra, o Cristo?! 30Saíram, pois, da
cidade e vieram ter com ele.

31Nesse ínterim, os discípulos
lhe rogavam, dizendo: Mestre,
come! 32Mas ele lhes disse: Uma

comida tenho para comer, que
vós não conheceis. 33Diziam,
então, os discípulos uns aos
outros: Ter-lhe-ia, porventura,
alguém trazido o que comer?
34Disse-lhes Jesus: A minha co-
mida consiste em fazer a von-
tade daquele que me enviou e
realizar a sua obra. 35Não dizeis
vós que ainda há quatro meses
até à ceifa? Eu, porém, vos di-
go: erguei os olhos e vede os
campos, pois já branquejam
para a ceifa. 36O ceifeiro recebe
desde já a recompensa e ente-
soura o seu fruto para a vida
eterna; e, dessarte, se alegram
tanto o semeador como o ceifeiro.
37Pois, no caso, é verdadeiro o di-
tado: Um é o semeador, e outro é
o ceifeiro. 38Eu vos enviei para
ceifar o que não semeastes; ou-
tros trabalharam, e vós entrastes
no seu trabalho.

39Muitos samaritanos daquela
cidade creram nele, em virtude
do testemunho da mulher, que 
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anunciara: Ele me disse tudo
quanto tenho feito. 40Vindo, pois,
os samaritanos ter com Jesus, pe-
diam-lhe que permanecesse com
eles; e ficou ali dois dias. 41Mui-
tos outros creram nele, por causa

da sua palavra, 42e diziam à mu-
lher: Já agora não é pelo que
disseste que nós cremos; mas
porque nós mesmos temos ouvido
e sabemos que este é verdadeira-
mente o Salvador do mundo.

Uma Tarefa Para Fazer
A. Responda as perguntas do trecho Bíblico acima.

1. O que Jesus sentiu que nos mostra que Ele era ver-
dadeiramente humano? (versículo 6) 
___________________________________________________

2. O que Jesus disse à mulher Samaritana? (7)
___________________________________________________

3. Por que a mulher ficou surpresa de Jesus estar falando
com ela? (9) _______________________________________
___________________________________________________

[Os Samaritanos eram descendentes de judeus casados
com estrangeiros. Eles não adoravam somente ao Deus de
Israel, mas também aos deuses falsos. Quando os judeus
reconstruíram seu templo em Jerusalém, não permitiram que
os Samaritanos os ajudassem. Mas Jesus sempre se interes-
sava por cada pessoa individualmente; Ele se interessava
pelas necessidades de cada pessoa, mesmo não sendo o cos-
tume de um homem judeu falar com uma mulher em público.]

4. O que Jesus teria dado a essa mulher se ela tivesse
pedido? (10) ___________________________________

5. Qual seria a diferença se ela bebesse da água do poço
ou da água que Jesus daria? (13, 14)
___________________________________________________
__________________________________________________
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6. O que Jesus sabia a respeito dessa mulher? (18) _____
___________________________________________________
___________________________________________________

[Jesus sabe os pecados ocultos de cada um de nós.]
7. Quando Jesus mostrou à mulher o pecado dela, sobre

qual assunto ela falou? (20) Ela falou sobre o lugar onde se
deve ____________________.

[Os Samaritanos adoravam no seu próprio templo no
Monte Gerizim. Eles criam somente nos primeiros cinco
livros do Antigo Testamento. Você prefere discutir sobre
“religião” em vez de endireitar a sua vida com Deus?]

8. Como os verdadeiros adoradores adoram o Pai? (23)
___________________________________________________

[Para adorarmos verdadeiramente a Deus, temos de nascer
do Espírito.]

9. Quando a mulher reconheceu quem era Jesus, o que
ela fez? (28, 29) __________________________________
___________________________________________________
10. O que satisfez Jesus do mesmo modo que a comida

satisfaz? (34) _______________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________
11. Quem os Samaritanos creram que Jesus foi? (42) ____

___________________________________________________

B. Decore este versículo: João 4:24.

Como a Fé Cresce
Não é interessante notar como a mulher de Samaria conhece

mais a respeito de Jesus e crê mais nEle à medida em que Ele
fala com ela? Veja versículo 9. Primeiramente ela O reconhece
como um judeu que falou bondosamente com ela. Veja versícu-
lo 11. Seu respeito por Ele cresce e ela O chama de “Senhor.”
Veja versículo 19. Jesus sabia tanto da sua vida que ela chega 
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ao ponto de pensar que Ele era um profeta. Veja versículo 29.
Agora ela crê que Jesus deve ser o Cristo, o Messias prometido.

Quanto mais deixamos que Jesus fale conosco através da
Bíblia, mais a nossa fé cresce nEle! “E, assim, a fé vem pela pre-
gação, e a pregação, pela palavra de Cristo” (Romanos 10:17).

O Que é a Água Viva?
A mulher de Samaria pensou que seria uma coisa maravilhosa

se não tivesse que buscar água do poço de Jacó. O nível da
água, no poço, era uns 27 metros abaixo. Mas Jesus não estava
falando de água física. Ele estava referindo-se à satisfação que
Ele podia dar a fim de que ela não continuasse com o desejo de
preencher com os prazeres do pecado o seu espírito vazio. A
água viva de que Ele fala é o presente da vida eterna—a Sua
própria vida. A fonte a jorrar é a abundância de alegria e paz que
experimentamos quando estamos cheios do Espírito Santo!

A mulher queria a água, mas, primeiramente, Jesus tinha que
mostrar-lhe o seu pecado. Ela precisava confessar o seu pecado
e estar pronta a deixá-lo antes de receber a água viva de Jesus.

Essa História Ensina Sobre Servir a Deus
1. Toda pessoa precisa de ouvir o evangelho e de crer em

Cristo para que seja salva. Nunca devemos tratar alguém como
um rejeitado ou inaceitável. Jesus não fez isso.

2. Os “campos” espirituais do mundo já estão prontos para a
ceifa. Precisamos erguer os nossos olhos e ver quantas pessoas
ao nosso redor têm fome da verdade e estão prontos a recebê-la.

3. Uma pessoa semeia (conta aos outros sobre Jesus, dis-
tribui literatura, ensina a Palavra de Deus). Outra pessoa faz a
colheita (levando alguém a conhecer Cristo). Devemos estar
prontos para fazer ambos. Tanto aquele que semeia quanto
aquele que faz a colheita podem se alegrar.

4. Fazer a vontade de Deus, e completar a nossa obra a cada
dia, traz mais satisfação do que a comida.

5. Embora seja importante contar aos nossos amigos sobre
Jesus, precisamos, também, levá-los a conhecer Jesus pes-
soalmente.
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João 4:46-53
46Dirigiu-se, de novo, a Caná

da Galiléia, onde da água fizera
vinho. Ora, havia um oficial do
rei, cujo filho estava doente em
Cafarnaum. 47Tendo ouvido di-
zer que Jesus viera da Judéia
para a Galiléia, foi ter com ele e
lhe rogou que descesse para

curar seu filho, que estava à
morte. 48Então, Jesus lhe disse:
Se, porventura, não virdes sinais
e prodígios, de modo nenhum
crereis. 49Rogou-lhe o oficial:
Senhor, desce, antes que meu
filho morra. 50Vai, disse-lhe
Jesus; teu filho vive. O homem
creu na palavra de Jesus e partiu.
51Já ele descia, quando os seus
servos lhe vieram ao encontro,
anunciando-lhe que o seu filho
vivia. 52Então, indagou deles a
que hora o seu filho se sentira
melhor. Informaram: Ontem, à
hora sétima a febre o deixou.
53Com isto, reconheceu o pai ser
aquela precisamente a hora em
que Jesus lhe dissera: Teu filho
vive; e creu ele e toda a sua casa.

LIÇÃO 8.  JESUS CURA O FILHO DE UM OFICIAL DO REI

O Poder das Palavras de Deus
Quando Deus fala, acontece! O Deus que criou o mundo e os

céus e tudo o que neles há, apenas com a Sua palavra, agora
está dizendo ao oficial do rei, “Vai; teu filho vive” (João 4:50). E
aconteceu.

Jesus disse que tudo que está prometido na Bíblia, se
cumpriria (Mateus 5:18). Você crê na Palavra de Deus? Você age
de acordo com a sua crença—como o homem da nossa história?

Nossas palavras também têm poder, se Cristo habita em
nosso coração. Em Marcos 11:23 Jesus disse aos Seus dis-
cípulos, “porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser
a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu 



coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.”
As palavras que nós falamos, tendo por base a fé em Deus, são
poderosas. Que tipo de palavras você fala? Você fala palavras
de encorajamento, conforto, confiança, e amor?

Essa Lição Nos Ensina Sobre Oração
Jesus responde aos nossos pedidos, hoje em dia? Hebreus

13:8 nos diz que: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o
será para sempre.” Sabemos que temos de chegar a Ele com os
nossos pedidos. Ele diz, “o que vem a mim, de modo nenhum o
lançarei fora” (João 6:37b). Ele nos diz, “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á” (Mateus 7:7).

Mas temos de chegar a Ele crendo que Ele vai responder. “De
fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele
existe e que se torna galardoador dos que o buscam” (Hebreus
11:6).

Devemos estar satisfeitos com a resposta que Jesus nos dá.
O oficial do rei pediu que Jesus descesse para a sua casa, mas
Jesus escolheu não fazê-lo. Em vez de ir, Ele disse, “Vai; teu
filho vive” (João 4:50). Ele nem sempre responde da maneira
que você espera, mas Ele sempre faz o melhor para você, e
sempre de acordo com a Sua Palavra.

Fé nem sempre traz livramento (estude Hebreus 11:35-39),
mas fé sempre traz direção e paz. “Não andeis ansiosos de
coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com
ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendi-
mento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus” (Filipenses 4:6, 7).

Quando você crê na Palavra de Deus, e Ele age com poder, a
sua fé se fortalece. A fé da sua família, também, será fortalecida
assim como toda a casa do oficial do rei creu em Deus.
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João 5:1-9, 14-18
1Passadas estas coisas, havia

uma festa dos judeus, e Jesus
subiu para Jerusalém. 2Ora,
existe ali, junto à Porta das
Ovelhas, um tanque, chamado
em hebraico Betesda, o qual
tem cinco pavilhões. 3Nestes,
jazia uma multidão de enfer-
mos, cegos, coxos, paralíticos
4[esperando que se movesse a
água. Porquanto um anjo des-
cia em certo tempo, agitando-a;
e o primeiro que entrava no
tanque, uma vez agitada a água,
sarava de qualquer doença que
tivesse]. 5Estava ali um homem
enfermo havia trinta e oito
anos. 6Jesus, vendo-o deitado e
sabendo que estava assim há

muito tempo, perguntou-lhe:
Queres ser curado? 7Respon-
deu-lhe o enfermo: Senhor, não
tenho ninguém que me ponha no
tanque, quando a água é agita-
da; pois, enquanto eu vou, desce
outro antes de mim. 8Então, lhe
disse Jesus: Levanta-te, toma o
teu leito e anda. 9Imediata-
mente, o homem se viu curado e,
tomando o leito, pôs-se a andar.
E aquele dia era sábado.

14Mais tarde, Jesus o encon-
trou no templo e lhe disse: Olha
que já estás curado; não peques
mais, para que não te suceda
coisa pior. 15O homem retirou-
se e disse aos judeus que fora
Jesus quem o havia curado. 16E
os judeus perseguiam Jesus,
porque fazia estas coisas no
sábado. 

17Mas ele lhes disse: Meu Pai
trabalha até agora, e eu traba-
lho também. 18Por isso, pois, os
judeus ainda mais procuravam
matá-lo, porque não somente
violava o sábado, mas também
dizia que Deus era seu próprio
Pai, fazendo-se igual a Deus.
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Uma Tarefa Para Fazer
Preencha os espaços para completar as frases.

1. Um certo homem estava junto ao tanque, chamado
Betesda. Ele estava enfermo havia _______  __  ______ anos
(versículo 5).

2. Jesus fez a ele uma pergunta muito importante: “Queres
ser ______________?” (6)

3. Jesus lhe disse algo que parecia impossível. Ele disse,
“___________, toma o teu leito e __________” (8).

4. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse:
“Olha que já estás curado; ______________  _________
____________, para que não te suceda coisa pior” (14).

5. Os judeus procuravam matar Jesus principalmente por
duas razões: (a) porque Ele não somente ________
_______  ______________ (18) [curando o homem no dia
em que os judeus não deveriam trabalhar], (b) mas também
dizia que Deus era Seu próprio Pai, fazendo-se
___________  _________  ________ (18).

Você Precisa Ser Curado?
Talvez você tenha necessidade de ser curado e fortificado no

seu corpo, na sua mente, ou nas suas emoções. Talvez você
tenha um mau hábito que o impeça de servir a Deus como
gostaria de serví-lO. Talvez o ressentimento e a amargura este-
jam corroendo você por dentro.

Jesus vê a sua necessidade e Ele lhe diz, “Queres ser cura-
do?” (ou completo). Você pode ter desculpas porque não está
perfeito. Talvez você seja o único crente no seu lar ou na sua
escola. Ou você pensa que outras circunstâncias na vida este-
jam contra você. Mas isso não é problema para Jesus. Ele pode
restaurá-lo imediatamente! Mas Ele pode pedir a você uma coisa
que pareça impossível, como Ele pediu ao homem que não
andava levantar-se e andar, e ainda carregar o seu leito! Seja o
que for, quando você começar a obedecer a Palavra de Deus,
Jesus lhe dará o poder que você precisa e o fará completo.
Então, Ele pode guiá-lo a uma vida de vitória.
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LIÇÃO 10.  DUAS RESSURREIÇÕES
João 5:24-29

24Em verdade, em verdade
vos digo: quem ouve a minha
palavra e crê naquele que me
enviou tem a vida eterna, não
entra em juízo, mas passou da
morte para a vida. 25Em ver-
dade, em verdade vos digo que
vem a hora e já chegou, em que
os mortos ouvirão a voz do Filho
de Deus; e os que a ouvirem vi-
verão. 26Porque assim como o
Pai tem vida em si mesmo, tam-

bém concedeu ao Filho ter vida
em si mesmo. 27E lhe deu autori-
dade para julgar, porque é o
Filho do homem. 28Não vos ma-
ravilheis disto, porque vem a
hora em que todos os que se
acham nos túmulos ouvirão a sua
voz e sairão: 29os que tiverem
feito o bem, para a ressurreição
da vida; e os que tiverem pratica-
do o mal, para a ressurreição do
juízo.

Algo Em Que Meditar
Não é maravilhoso que quando ouvimos Jesus bater na porta

do nosso coração, e confiamos nEle, deixando-O entrar nas
nossas vidas, então podemos ter a confiança de que temos a
vida eterna? Podemos saber que nunca seremos condenados.
Podemos saber que já passamos da morte para a vida. Você
está curioso por saber como pode ser isto? É porque Jesus tem
vida em Si mesmo (versículo 26). Aqueles que estão sem Cristo
não podem agradar a Deus (Romanos 8:8), então quando saem
da sepultura, eles só podem esperar julgamento e eterna sepa-
ração de Deus.

Uma Tarefa Para Fazer
Decore João 5:24 como uma garantia para fazer-lhe lembrar

de tudo o que a sua salvação realmente significa. Enquanto
você está ouvindo a Palavra de Deus e confiando nEle (obe-
diência a Ele mostra que você confia nEle), não deixe Satanás
colocar dúvidas na sua mente. Deus quer que você saiba que
pertence a Ele. Se algo se coloca entre você e Deus, Deus lhe
mostra claramente para que você o possa confessar e aban-
donar. Deus restaura; Satanás meramente acusa.
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5Então, Jesus, erguendo os
olhos e vendo que grande multi-
dão vinha ter com ele, disse a
Filipe: Onde compraremos pães
para lhes dar a comer? 6Mas
dizia isto para o experimentar;
porque ele bem sabia o que es-
tava para fazer. 7Respondeu-lhe
Filipe: Não lhes bastariam du-
zentos denários de pão, para re-
ceber cada um o seu pedaço.
8Um de seus discípulos, chama-
do André, irmão de Simão Pe-
dro, informou a Jesus: 9Está aí
um rapaz que tem cinco pães de
cevada e dois peixinhos; mas
isto que é para tanta gente?
10Disse Jesus: Fazei o povo as-
sentar-se; pois havia naquele
lugar muita relva. Assentaram-
se, pois, os homens em número
de quase cinco mil. 11Então,
Jesus tomou os pães e, tendo
dado graças, distribuiu-os entre
eles; e também igualmente os
peixes, quanto queriam. 12E,
quando já estavam fartos, disse
Jesus aos seus discípulos: Reco-
lhei os pedaços que sobraram,
para que nada se perca. 13As-
sim, pois, o fizeram e encheram
doze cestos de pedaços dos cinco
pães de cevada, que sobraram

aos que haviam comido. 14Ven-
do, pois, os homens o sinal que
Jesus fizera, disseram: Este é,
verdadeiramente, o profeta que
devia vir ao mundo.

35Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu
sou o pão da vida; o que vem a
mim jamais terá fome; e o que
crê em mim jamais terá sede.

47Em verdade, em verdade
vos digo: quem crê em mim tem
a vida eterna. 48Eu sou o pão da
vida. 49Vossos pais comeram o
maná no deserto e morreram.
50Este é o pão que desce do céu,
para que todo o que dele comer
não pereça. 51Eu sou o pão vivo
que desceu do céu; se alguém 

LIÇÃO 11.  JESUS É O PÃO DA VIDA
João 6:5-14, 35, 47-51, 53-56, 63

Eu sou o pão da vida.

Confiai no Senhor.
SALMOS 4:5
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dele comer, viverá eternamente;
e o pão que eu darei pela vida
do mundo é a minha carne.

53Respondeu-lhes Jesus: Em
verdade, em verdade vos digo:
se não comerdes a carne do Fi-
lho do homem e não beberdes o
seu sangue, não tendes vida em
vós mesmos. 54Quem comer a
minha carne e beber o meu san-
gue tem a vida eterna, e eu o

ressuscitarei no último dia.
55Pois a minha carne é verdadei-
ra comida, e o meu sangue é ver-
dadeira bebida. 56Quem comer
a minha carne e beber o meu
sangue permanece em mim, e eu,
nele.

63O espírito é o que vivifica; a
carne para nada aproveita; as
palavras que eu vos tenho dito
são espírito e são vida.

Algo Para Fazer
Decore estes versículos: João 6:35 e João 6:63.

Essa Lição Nos Ensina Que
1. Jesus se importa com as nossas necessidades. Ele já tem

planos para suprir todas elas, mas Ele quer provar a nossa fé
nEle. Ele quer que olhemos para Ele e dependamos dEle em
todas as necessidades que temos.

2. Até Jesus deu graças pelo pouco que tinha. Deus nos diz,
“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco” (1 Tessalonicenses 5:18).

3. Jesus pode resolver todos os problemas e suprir, com
abundância, todas as necessidades que temos. “Ora, àquele
que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quan-
to pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em
nós” (Efésios 3:20).

4. Deus não gosta de desperdício. Ele quer que usemos tudo
que Ele nos dá, “para que nada se perca.”

Ele quer que usemos o nosso tempo sabiamente: “Remindo
o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos
torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade
do Senhor” (Efésios 5:16, 17).

Ele quer que usemos nossas habilidades e nossos talentos
sabiamente: “Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; 
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foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do
teu senhor” (Mateus 25:21).

Jesus também quer que usemos nosso dinheiro sabiamente:
“Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a
traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam;
mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem
ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam;
porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu cora-
ção” (Mateus 6:19-21).

5. Quando os discípulos receberam a comida, das mãos de
Jesus, eles distribuiram-na entre o povo que estava com fome.
Quando recebemos a cada dia, alimento espiritual de Jesus,
também temos algo para compartilhar com os outros que estão
ao nosso redor e que precisam do “pão da vida.”

Dois Tipos de Pão
A multidão ficou feliz com a comida que recebeu quando esta-

va com fome. Eles queriam que Jesus fosse o seu rei, para que
não precisassem mais trabalhar pela comida! Mas Jesus fê-los
lembrar o que aconteceu com os seus antepassados muitos
anos antes. Os filhos de Israel estavam indo do Egito para a
terra prometida a eles por Deus. Aquele povo passou fome no
deserto. Então Deus fez “chover” a cada dia, pão do céu para ali-
mentá-los. Que milagre maravilhoso foi esse (Exodo 16:4-35)! O
povo não conhecia essa comida nova, então chamou-a de
maná, que quer dizer, O que é isso?

Mais tarde Deus ensinou ao povo porque tinha feito isso.
Moisés falou ao povo, “Recordar-te-ás de todo o caminho pelo
qual o SENHOR, teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta
anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no
teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te
humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu
não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a enten-
der que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que pro-
cede da boca do SENHOR viverá o homem” (Deuteronômio 8:2, 3).
Mesmo que Deus suprisse maná do céu de uma maneira mara-
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vilhosa por muitos anos, o maná era apenas pão para os seus
corpos físicos. As pessoas que comeram o maná ainda enve-
lheceram e, mais tarde, morreram. Quando Jesus deu de comer
áquela multidão naquele dia, o pão que comeram, também, foi
para seus corpos físicos. Embora comessem e se fartassem,
eles ainda envelheceriam e, mais tarde, morreriam.

Mas Jesus tinha boas notícias! Jesus agora estava oferecen-
do um novo tipo de “pão”, que, se as pessoas comessem, não
morreriam. Sim, seus corpos físicos morreriam, mas elas mes-
mas nunca morreriam, e Cristo levantará seus corpos no último
dia quando vier de novo. Jesus disse ao povo que Ele mesmo
era um tipo de pão diferente que eles poderiam comer. Ele era
o pão vivo para suas almas! Ele desceu do céu da mesma
maneira que o maná tinha decido do céu. Ele havia vindo para
dar a Sua vida pelo mundo. Quem “comer”—ou receber nas
suas almas—a vida de Jesus, nunca morrerá.

Como podemos “comer” deste Pão da Vida, que é Jesus?
Como podemos “beber” do Seu sangue? Podemos aceitar o sa-
crifício de Cristo na cruz para nossa salvação. Podemos aceitar
Jesus como o Cordeiro de Deus cujo sangue cobre nossos peca-
dos. Podemos receber o Seu Espírito, que dá vida, em nosso
coração. Podemos receber as Suas palavras que, também, dão
vida quando as estudamos e as obedecemos. Precisamos nos ali-
mentar da vida dEle todos os dias, da mesma forma como pre-
cisamos comer todos os dias para alimentar nossos corpos físicos.
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Em um sentido espiritual você pode “comer” a carne de
Jesus e “beber” o Seu sangue a cada dia:

1. A cada dia ande na luz da Palavra de Deus. Se pecar, con-
fesse seu pecado a Deus, e o sangue de Jesus o purifica para
que você possa manter comunhão com Ele (1 João 1:7, 9).

2. A cada dia peça a Deus que o encha com Seu Espírito
Santo. Em tudo que fizer, dependa do poder do Seu Espírito que
está em você. Receba instruções dEle a cada dia através da
Bíblia. A Palavra de Deus é vida para nós. Passe um tempo so-
zinho com Deus a cada dia para que possa falar com Ele. Então,
durante o dia pense nEle. Fale com Ele em sua mente sobre tudo.
Você vai achar que estará tornando-se mais e mais como Jesus.

Deus tem uma promessa maravilhosa para você se fizer estas
coisas: “Então, os que temiam ao SENHOR falavam uns aos ou-
tros; o SENHOR atentava e ouvia; havia um memorial escrito
diante dele para os que temem ao SENHOR e para os que se lem-
bram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro,
naquele dia que prepararei, diz o SENHOR dos Exércitos;
poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o
serve” (Malaquias 3:16, 17).

A Palavra de Deus é Comida Para a Sua Alma
Há muito tempo, Jó disse, “Do mandamento de seus lábios

nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua
boca” (Jó 23:12).

Jeremias declarou, “Achadas as tuas palavras, logo as comi;
as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois
pelo teu nome sou chamado, ó SENHOR, Deus dos Exércitos”
(Jeremias 15:16).

O salmista disse, “Quão doces são as tuas palavras ao meu pa-
ladar! Mais que o mel à minha boca” (Salmo 119:103).

Pedro recomendou, “Desejai ardentemente, como crianças
recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos
seja dado crescimento para salvação, se é que já tendes a expe-
riência de que o Senhor é bondoso” (1 Pedro 2:2, 3).

Vamos “comer” da Palavra de Deus a cada dia.
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LIÇÃO 12.  JESUS ANDA POR SOBRE O MAR

João 6:16-21
16Ao descambar o dia, os seus

discípulos desceram para o mar.
17E, tomando um barco, passa-
ram para o outro lado, rumo a

Cafarnaum. Já se fazia escuro,
e Jesus ainda não viera ter
com eles. 18E o mar começava
a empolar-se, agitado por ven-
to rijo que soprava. 19Tendo
navegado uns vinte e cinco a
trinta estádios, eis que viram
Jesus andando por sobre o
mar, aproximando-se do bar-
co; e ficaram possuídos de
temor. 20Mas Jesus lhes disse:
Sou eu. Não temais! 21Então,
eles, de bom grado, o recebe-
ram, e logo o barco chegou ao
seu destino.

Algo Em Que Meditar
A sua vida é uma tempestade? A vida parece escura agora?

Jesus parece estar longe? Você e aqueles que estão ao seu
redor estão lutando sozinhos na tempestade da vida, tentando
com suas próprias limitações de força chegar ao outro lado? Se
isso descreve você, saiba que Jesus se importa. Ele sabe, e Ele
vê. Ele chega perto de você na sua situação desesperadora. Não
tema. Receba Jesus com alegria no seu problema ou na sua
situação. Deixe o problema sob o controle dEle. Ele acalmará a
agitação da água, e o conduzirá em segurança até o outro lado.
“Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei
mal nenhum, porque tu estás comigo” (Salmo 23:4a).

LIÇÃO 13.  JESUS FALA SOBRE LIBERDADE

João 8:31-37, 42, 47
31Disse, pois, Jesus aos ju-

deus que haviam crido nele: Se

vós permanecerdes na minha pa-
lavra, sois verdadeiramente meus
discípulos; 32e conhecereis a ver-
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dade, e a verdade vos libertará.   
33Responderam-lhe: Somos

descendência de Abraão e jamais
fomos escravos de alguém; co-
mo dizes tu: Sereis livres? 34Re-
plicou-lhes Jesus: Em verdade,
em verdade vos digo: todo o que
comete pecado é escravo do
pecado. 35O escravo não fica
sempre na casa; o filho, sim, pa-
ra sempre. 36Se, pois, o Filho vos
libertar, verdadeiramente sereis
livres. 37Bem sei que sois des-
cendência de Abraão; contudo,
procurais matar-me, porque a
minha palavra não está em vós.

42Replicou-lhes Jesus: Se Deus
fosse, de fato, vosso pai, certa-
mente, me havíeis de amar;
porque eu vim de Deus e aqui
estou; pois não vim de mim mes-
mo, mas ele me enviou.

47Quem é de Deus ouve as
palavras de Deus; por isso, não
me dais ouvidos, porque não sois
de Deus.

João 7:17
17Se alguém quiser fazer a

vontade dele, conhecerá a res-
peito da doutrina, se ela é de
Deus ou se eu falo por mim
mesmo.

Algo Para Fazer
Preencha os espaços:

1. “Se vós _______________ na minha palavra,” disse
Jesus, “sois verdadeiramente meus _______________” (8:31).

2. A ______________ vos libertará (8:32).
3. Todo o que comete pecado é ___________ do pecado

(8:34).
4. Se, pois, o __________ vos libertar (de pecado), ver-

dadeiramente sereis livres (8:36).
5. Replicou-lhes Jesus: “Se Deus fosse, de fato, vosso pai,

certamente, me havíeis de _____________” (8:42).
6. Quem é de __________ ouve as palavras de Deus

(8:47).
7. Se alguém quiser fazer a ________________ dele (de

Deus), ______________a respeito da doutrina (de Jesus),
se ela é de Deus ou não (7:17).



João 8:12
12De novo, lhes falava Jesus,

dizendo: Eu sou a luz do mundo;
quem me segue não andará nas
trevas; pelo contrário, terá a luz
da vida.

João 9:1-9, 13-25, 33-38
1Caminhando Jesus, viu um

homem cego de nascença. 2E os
seus discípulos perguntaram:
Mestre, quem pecou, este ou seus
pais, para que nascesse cego?
3Respondeu Jesus: Nem ele pe-
cou, nem seus pais; mas foi para
que se manifestem nele as obras
de Deus. 4É necessário que faça-
mos as obras daquele que me
enviou, enquanto é dia; a noite
vem, quando ninguém pode tra-
balhar. 5Enquanto estou no mun-
do, sou a luz do mundo. 6Dito

isso, cuspiu na terra e, tendo
feito lodo com a saliva, aplicou-
o aos olhos do cego, 7dizendo-
lhe: Vai, lava-te no tanque de
Siloé (que quer dizer Enviado).
Ele foi, lavou-se e voltou vendo.

8Então, os vizinhos e os que
dantes o conheciam de vista, co-
mo mendigo, perguntavam:
Não é este o que estava assenta-
do pedindo esmolas? 9Uns di-
ziam: É ele. Outros: Não, mas
se parece com ele. Ele mesmo,
porém, dizia: Sou eu.

13Levaram, pois, aos fariseus
o que dantes fora cego. 14E era
sábado o dia em que Jesus fez o
lodo e lhe abriu os olhos. 15En-
tão, os fariseus, por sua vez, lhe
perguntaram como chegara a
ver; ao que lhes respondeu:
Aplicou lodo aos meus olhos,
lavei-me e estou vendo. 16Por
isso, alguns dos fariseus diziam:
Esse homem não é de Deus, por-
que não guarda o sábado. Di-
ziam outros: Como pode um ho-
mem pecador fazer tamanhos
sinais? E houve dissensão entre
eles. 17De novo, perguntaram ao
cego: Que dizes tu a respeito dele,
visto que te abriu os olhos? Que
é profeta, respondeu ele. 18Não
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LIÇÃO 14.  JESUS É A LUZ DO MUNDO



acreditaram os judeus que ele
fora cego e que agora via, en-
quanto não lhe chamaram os
pais 19e os interrogaram: É este
o vosso filho, de quem dizeis que
nasceu cego? Como, pois, vê a-
gora? 20Então, os pais respon-
deram: Sabemos que este é nos-
so filho e que nasceu cego; 21mas
não sabemos como vê agora; ou
quem lhe abriu os olhos também
não sabemos. Perguntai a ele,
idade tem; falará de si mesmo.
22Isto disseram seus pais porque
estavam com medo dos judeus;
pois estes já haviam assentado
que, se alguém confessasse ser
Jesus o Cristo, fosse expulso da
sinagoga. 23Por isso, é que disse-
ram os pais: Ele idade tem, in-
terrogai-o. 24Então, chamaram,
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pela segunda vez, o homem que
fora cego e lhe disseram: Dá
glória a Deus; nós sabemos que
esse homem é pecador. 25Ele
retrucou: Se é pecador, não sei;
uma coisa sei: eu era cego e
agora vejo. . . . 33Se este homem
não fosse de Deus, nada poderia
ter feito. 34Mas eles retrucaram:
Tu és nascido todo em pecado e
nos ensinas a nós? E o expulsa-
ram. 35Ouvindo Jesus que o ti-
nham expulsado, encontrando-
o, lhe perguntou: Crês tu no
Filho do homem? 36Ele respon-
deu e disse: Quem é, Senhor,
para que eu nele creia? 37E
Jesus lhe disse: Já o tens visto, e
é o que fala contigo. 38Então,
afirmou ele: Creio, Senhor; e o
adorou.

Quem Disse Isso?
1. Quem disse, “A noite vem, quando ninguém pode tra-

balhar”? _______________ (versículo 4).
2. Quem disse, “Não é este o que estava assentado pedin-

do esmolas?” __________________________________ (8).
3. Quem disse, “Esse homem não é de Deus”?

____________________ (16). [Os fariseus eram um grupo
religioso judaico. Eles eram rigorosos na obediência às leis
de Moisés e às tradições.]
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4. Quem disse, “Perguntai a ele, idade tem,” porque
estavam com medo dos judeus? _______________ (21-23).

[Era sério ser expulso da sinagoga. Quem era expulso era
tratado como um leproso. Ninguém podia comer com essa
pessoa ou negociar com ela.]

5. Quem disse, “Se este homem não fosse de Deus, nada
poderia ter feito”? ______________________ (33).

6. Quem disse, “Crês tu no Filho do Homem?”
_______________ (35).

7. Quem disse, “Creio, Senhor”? _______________ (38).

Jesus Traz Luz
Quando Jesus abriu os olhos do homem cego, Ele trouxe luz

para a sua vida. Mas Jesus queria mostrar que Ele tinha vindo
para abrir os olhos espirituais de todas as pessoas que estavam
nas trevas.

Muitos anos antes, Deus tinha prometido através dos Seus
profetas, que viria Alguém que traria luz. Deus descreveu Jesus:
“Eu, o SENHOR, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te
guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para
os gentios; para abrires os olhos aos cegos, para tirares da pri-
são o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas” (Isaías 42:6,
7). Isaías viu o dia de Jesus: “O povo que andava em trevas viu
grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, res-
plandeceu-lhes a luz” (Isaías 9:2).

Quando Jesus declarou ser a Luz do mundo, os judeus enten-
deram que Jesus estava afirmando ser Deus, porque Deus é
luz. “O SENHOR é a minha luz e a minha salvação” diz Salmo
27:1a. “Se morar nas trevas, o SENHOR será a minha luz” (Mi-
quéias 7:8b). Davi, agradecendo a Deus, disse, “Tu, SENHOR, és
a minha lâmpada; o SENHOR derrama luz nas minhas trevas” (2
Samuel 22:29).

Quando conhecemos Jesus, conhecemos a Deus. Jesus
disse, “Se vós me tivésseis conhecido, conheceríeis também
a meu Pai” (João 14:7a). “Porque Deus, que disse: Das trevas
resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso cora-



ção, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na
face de Cristo” (2 Coríntios 4:6). Você já recebeu essa luz?

Andando Na Luz
Aqueles que seguem a Jesus não andam mais nas trevas,

mas na luz. “Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz
no Senhor; andai como filhos da luz” (Efésios 5:8).

“O caminho dos perversos é como a escuridão; nem sabem
eles em que tropeçam” (Provérbios 4:19). “Mas a vereda dos
justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito” (Provérbios 4:18).

A Palavra de Deus é luz. “Lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e luz, para os meus caminhos” (Salmo 119:105). “A reve-
lação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos sim-
ples” (Salmo 119:130). A cada dia quando chegamos à Palavra
de Deus, devemos ouví-la e obedecê-la. É isso que quer dizer,
“andar na luz.” Obedecer o que Deus fala é andar na luz. Você se
lembra do mandamento de Jesus de que devemos amar uns aos
outros? Por isso a Palavra de Deus diz, “Aquele, porém, que
odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe
para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos” (1 João
2:11).

A maneira mais rápida de se tornar cego é andar sempre na
escuridão. Quando mulos são usados no subterrâneo para aju-
dar na mineração de carvão, eles têm de ser trazidos para a luz
no mínimo um dia por semana. Se fossem mantidos no subter-
râneo o tempo todo, rapidamente ficariam completamente ce-
gos. E, assim acontece conosco; devemos continuar a andar na
luz, ou os nossos olhos espirituais podem ser enganados por
Satanás, e ele pode cegar nossas mentes e nossos corações.

Nós Somos Luz no Mundo
“Fazei tudo sem murmurações nem contendas; para que vos

torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis
no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplan-
deceis como luzeiros no mundo” (Filipenses 2:14, 15). Deus
tem nos escolhido “a fim de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”
(1 Pedro 2:9b). A sua vida é luz para aqueles que estão ao seu 
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redor? Se não, o apóstolo Paulo nos encoraja: “Deixemos, pois,
as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz”
(Romanos 13:12b).

Devemos estar prontos para a volta do Senhor. Somente se
estivermos atentos e andando na luz é que estaremos preparados.
“Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia; nós não
somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos co-
mo os demais; pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios” (1
Tessalonicenses 5:5, 6).

Jesus disse, quando falou do novo céu e da nova terra, que a
nova Jerusalém “não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe
darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é
a sua lâmpada” (Apocalipse 21:23b). Não é maravilhoso que
Jesus será a nossa luz eternamente?

Trabalhando Enquanto Há Luz
Até Jesus voltar, precisamos trabalhar enquanto há luz neste

mundo de trevas. Um dia, esta terra passará (Mateus 5:18).
Aqueles que não têm vindo à luz serão lançados para fora, nas
trevas, para sempre (Mateus 22:13). Vamos trabalhar “para lhes
abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da
potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles
remissão de pecados” (Atos 26:18a).

Uma vez os judeus perguntaram a Jesus, “Que faremos para
realizar as obras de Deus?” (João 6:28). Respondeu-lhes Jesus:
“A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi envia-
do” (João 6:29). Jesus ensinou com clareza que, “se não crerdes
que EU SOU, morrereis nos vossos pecados” (João 8:24b).

Primeiramente, devemos ter certeza de que nós mesmos temos
vindo para a Luz para recebermos a vida eterna. Então temos de
trabalhar com Jesus a fim de trazer outros para a luz. Jesus disse,
“Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste
para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará” (João 6:27a).

Você se lembra do cego da nossa história? Com ousadia ele
contou para os outros o que Jesus tinha feito por ele. Embora
expulso por aqueles que estavam cegos espiritualmente, Jesus
importou-se com ele e veio a ele para revelar mais de Si Mesmo.
Ele fará isso para você, também!
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João 10:1-16, 27-33
1Em verdade, em verdade vos

digo: o que não entra pela porta
no aprisco das ovelhas, mas sobe
por outra parte, esse é ladrão e
salteador. 2Aquele, porém, que
entra pela porta, esse é o pastor
das ovelhas. 3Para este o porteiro
abre, as ovelhas ouvem a sua
voz, ele chama pelo nome as suas
próprias ovelhas e as conduz
para fora. 4Depois de fazer sair
todas as que lhe pertencem, vai
adiante delas, e elas o seguem,
porque lhe reconhecem a voz;
5mas de modo nenhum seguirão
o estranho; antes, fugirão dele,
porque não conhecem a voz dos
estranhos. 6Jesus lhes propôs

esta parábola, mas eles não com-
preenderam o sentido daquilo
que lhes falava. 7Jesus, pois, lhes
afirmou de novo: Em verdade,
em verdade vos digo: eu sou a
porta das ovelhas. 8Todos quan-
tos vieram antes de mim são
ladrões e salteadores; mas as
ovelhas não lhes deram ouvido.
9Eu sou a porta. Se alguém en-
trar por mim, será salvo; entra-
rá, e sairá, e achará pastagem.
10O ladrão vem somente para
roubar, matar e destruir; eu vim
para que tenham vida e a te-
nham em abundância. 11Eu sou
o bom pastor. O bom pastor dá a
vida pelas ovelhas. 12O merce-
nário, que não é pastor, a quem
não pertencem as ovelhas, vê vir
o lobo, abandona as ovelhas e
foge; então, o lobo as arrebata e
dispersa. 13O mercenário foge,
porque é mercenário e não tem
cuidado com as ovelhas. 14Eu
sou o bom pastor; conheço as
minhas ovelhas, e elas me co-
nhecem a mim, 15assim como o
Pai me conhece a mim, e eu co-
nheço o Pai; e dou a minha vida
pelas ovelhas. 16Ainda tenho ou-
tras ovelhas, não deste aprisco; a 

LIÇÃO 15.  JESUS É O BOM PASTOR
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mim me convém conduzi-las;
elas ouvirão a minha voz; então,
haverá um rebanho e um pastor.

27As minhas ovelhas ouvem a
minha voz; eu as conheço, e elas
me seguem. 28Eu lhes dou a vida
eterna; jamais perecerão, e nin-
guém as arrebatará da minha
mão. 29Aquilo que meu Pai me
deu é maior do que tudo; e da
mão do Pai ninguém pode ar-

rebatar. 30Eu e o Pai somos um.
31Novamente, pegaram os judeus
em pedras para lhe atirar. 32Dis-
se-lhes Jesus: Tenho-vos mostra-
do muitas obras boas da parte do
Pai; por qual delas me apedre-
jais? 33Responderam-lhe os ju-
deus: Não é por obra boa que te
apedrejamos, e sim por causa da
blasfêmia, pois, sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo.

Algumas Lições Desse Trecho Bíblico
1. Jesus é a única porta para a salvação. Somente ouvindo a

Sua voz e seguindo-O poderemos ser as Suas próprias ovelhas.
Ele o chama pelo seu nome, Ele o guia, Ele lhe dá pastagem, Ele
dá a Sua vida por você. “Todos nós andávamos desgarrados
como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o
SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos” (Isaías
53:6). Você tem se voltado do seu próprio caminho para o camin-
ho dEle?

2. Jesus é o único verdadeiro Pastor. “Ele é o nosso Deus, e
nós, povo do seu pasto” (Salmo 95:7a). “Sabei que o SENHOR é
Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o seu povo e
rebanho do seu pastoreio” (Salmo 100:3).

3. Se somos as Suas ovelhas, Ele nos conhece, e nós O co-
nhecemos. “Mas tu, ó SENHOR, me conheces, tu me vês e
provas o que sente o meu coração para contigo” (Jeremias
12:3a). Você conhece a Jesus como seu Pastor? Se O conhece,
você seguirá a Ele e a ninguém mais. O Pastor conhece você?
Quando “o Supremo Pastor se manifestar,” muitos dirão a Ele,
“Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em teu
nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome
não fizemos muitos milagres?” (Mateus 7:22). Jesus dirá,
“Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-
vos de mim, os que praticais a iniqüidade” (Mateus 7:23). Não 



podemos pertencer ao Pastor e ao mesmo tempo, andar em
nossos próprios caminhos. Sem a santificação ninguém verá o
Senhor (Hebreus 12:14).

4. Quando pertencemos a Jesus, estamos seguros para a
eternidade. Ninguém pode nos tirar da Sua mão. Esta promes-
sa é dada somente àqueles que estão seguindo “o grande
Pastor das ovelhas,” o Senhor Jesus Cristo.

5. Aquele que segue a Jesus fugirá dos estranhos. Satanás é
como um ladrão, que quer roubar, matar e destruir.

6. Jesus afirmou ser Deus. Quando Jesus afirmou ser o bom
Pastor, e quando disse que Ele e o Pai eram um, os judeus
entenderam que Ele estava se fazendo igual a Deus. Se
estivessem seguindo a Deus, eles teriam reconhecido Jesus
como o seu Pastor. Isaías profetizou, “Eis que o SENHOR Deus
virá. . . Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os seus
braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio; as que
amamentam ele guiará mansamente” (Isaías 40:10, 11).

50

Salmo 23
1O SENHOR é o meu pastor; nada

me faltará. 2Ele me faz repousar em
pastos verdejantes. Leva-me para
junto das águas de descanso; 3refri-
gera-me a alma. Guia-me pelas ve-
redas da justiça por amor do seu
nome. 4Ainda que eu ande pelo vale
da sombra da morte, não temerei
mal nenhum, porque tu estás comi-
go; o teu bordão e o teu cajado me
consolam. 5Preparas-me uma mesa
na presença dos meus adversários,
unges-me a cabeça com óleo; o meu
cálice transborda. 6Bondade e mi-
sericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida; e ha-
bitarei na Casa do SENHOR para
todo o sempre.

O Salmo do Pastor
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1Estava enfermo Lázaro, de
Betânia, da aldeia de Maria e de
sua irmã Marta. 2Esta Maria,
cujo irmão Lázaro estava enfer-
mo, era a mesma que ungiu com
bálsamo o Senhor e lhe enxugou
os pés com os seus cabelos.
3Mandaram, pois, as irmãs de
Lázaro dizer a Jesus: Senhor,
está enfermo aquele a quem
amas. 4Ao receber a notícia,
disse Jesus: Esta enfermidade
não é para morte, e sim para a
glória de Deus, a fim de que o
Filho de Deus seja por ela glori-
ficado.

5Ora, amava Jesus a Marta, e
a sua irmã, e a Lázaro. 6Quan-
do, pois, soube que Lázaro esta-
va doente, ainda se demorou
dois dias no lugar onde estava.
7Depois, disse aos seus discípu-
los: Vamos outra vez para a Ju-
déia.

17Chegando Jesus, encontrou
Lázaro já sepultado, havia qua-
tro dias. 18Ora, Betânia estava
cerca de quinze estádios perto
de Jerusalém. 19Muitos dentre
os judeus tinham vindo ter com

Marta e Maria, para as consolar
a respeito de seu irmão. 20Mar-
ta, quando soube que vinha
Jesus, saiu ao seu encontro;
Maria, porém, ficou sentada em
casa. 21Disse, pois, Marta a Je-
sus: Senhor, se estiveras aqui,
não teria morrido meu irmão.
22Mas também sei que, mesmo
agora, tudo quanto pedires a
Deus, Deus to concederá 23De-
clarou-lhe Jesus: Teu irmão há
de ressurgir. 24Eu sei, replicou
Marta, que ele há de ressurgir
na ressurreição, no último dia.
25Disse-lhe Jesus: Eu sou a res-
surreição e a vida. Quem crê em
mim, ainda que morra, viverá;
26e todo o que vive e crê em mim
não morrerá, eternamente. Crês
isto? 27Sim, Senhor, respondeu
ela, eu tenho crido que tu és o
Cristo, o Filho de Deus que
devia vir ao mundo.

28Tendo dito isto, retirou-se e
chamou Maria, sua irmã, e lhe
disse em particular: O Mestre
chegou e te chama. 29Ela, ouvin-
do isto, levantou-se depressa e
foi ter com ele, 30pois Jesus 

LIÇÃO 16.  JESUS É A RESSURREIÇÃO E A VIDA
João 11:1-7, 17-46
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ainda não tinha entrado na
aldeia, mas permanecia onde
Marta se avistara com ele. 31Os
judeus que estavam com Maria
em casa e a consolavam, vendo-
a levantar-se depressa e sair,
seguiram-na, supondo que ela ia
ao túmulo para chorar. 32Quan-
do Maria chegou ao lugar onde
estava Jesus, ao vê-lo, lançou-
se-lhe aos pés, dizendo: Senhor,
se estiveras aqui, meu irmão não
teria morrido.

33Jesus, vendo-a chorar, e bem
assim os judeus que a acompa-
nhavam, agitou-se no espírito e
comoveu-se. 34E perguntou: On-
de o sepultastes? Eles lhe res-
ponderam: Senhor, vem e vê!

35Jesus chorou. 36Então, dis-
seram os judeus: Vede quanto o
amava. 37Mas alguns objeta-
ram: Não podia ele, que abriu os
olhos ao cego, fazer que este não
morresse? 38Jesus, agitando-se
novamente em si mesmo, en-
caminhou-se para o túmulo; era
este uma gruta a cuja entrada
tinham posto uma pedra. 39En-
tão, ordenou Jesus: Tirai a
pedra. Disse-lhe Marta, irmã do
morto: Senhor, já cheira mal,
porque já é de quatro dias.
40Respondeu-lhe Jesus: Não te
disse eu que, se creres, verás a

glória de Deus? 41Tiraram, en-
tão, a pedra.

E Jesus, levantando os olhos
para o céu, disse: Pai, graças te
dou porque me ouviste. 42Aliás,
eu sabia que sempre me ouves,
mas assim falei por causa da mul-
tidão presente, para que creiam
que tu me enviaste. 43E, tendo
dito isto, clamou em alta voz:
Lázaro, vem para fora! 44Saiu
aquele que estivera morto, tendo
os pés e as mãos ligados com
ataduras e o rosto envolto num
lenço. Então, lhes ordenou Jesus:
Desatai-o e deixai-o ir. 45Muitos,
pois, dentre os judeus que ti-
nham vindo visitar Maria, vendo
o que fizera Jesus, creram nele.
46Outros, porém, foram ter com
os fariseus e lhes contaram dos
feitos que Jesus realizara.
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Algo em que Meditar
Não é bom saber que Jesus amava tanto os Seus amigos?

Você, também, será um amigo dEle se fizer o que Ele mandar
(João 15:14). Nesta história, os amigos de Jesus estavam
enfrentando uma situação muito triste. Lázaro, o irmão de Marta
e Maria, havia morrido. No início, parecia até que Jesus não se
importava. Você às vezes sente que Deus não se importa com
uma situação difícil que você está enfrentando? Mas Deus
nunca está dormindo. Ele sempre tem um plano. Devemos
sempre continuar a confiar nEle, que Ele irá resolver tudo de
uma maneira que trará a maior glória para Deus.

Deus tem um plano para você, também. Ele quer fazê-lo como
a Seu Filho, Jesus. “Sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são
chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de
antemão conheceu, também os predestinou para serem con-
formes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o pri-
mogênito entre muitos irmãos” (Romanos 8:28, 29). Por esta
razão temos de passar por dificuldades. “Para que, uma vez con-
firmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro
perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e
honra na revelação de Jesus Cristo” (1 Pedro 1:7).

Jesus queria ensinar para Maria e Marta, e, também, para
nós, que crendo nEle, nunca morreremos. Quando aqueles que
crêem em Jesus morrem, irão “deixar o corpo” e “habitar com
o Senhor” (2 Coríntios 5:8).

Jesus provou, também, que Ele pode trazer de volta, corpos
mortos apenas chamando-os pelos seus nomes. Lázaro ouviu a
voz de Jesus chamando-o, e ele reviveu. Quando Jesus voltar a
esta terra de novo, “os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus;
e os que a ouvirem viverão” (João 5:25b).

Ainda hoje, Jesus bate nas portas dos corações. “Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa . . . ”
(Apocalipse 3:20b).
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Aqueles que ouvem a Sua voz e abrem a porta, se tornam uma
nova criatura. “Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos
delitos e pecados” (Efésios 2:1). “Assim também vós considerai-
vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira
que obedeçais às suas paixões; nem ofereçais cada um os mem-
bros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniqüidade;
mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e
os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça” (Ro-
manos 6:11-13).

Esse Milagre Requeria Obediência
Você enfrenta uma situação sem esperança que precisa de um

milagre? Jesus pode permitir muitas situações difíceis na sua vida
“para a glória de Deus.” Mas nunca esqueça que Ele o ama como
amou a Marta e a Maria. Ele pode estar planejando um milagre
que você não espera. Mas note a obediência requerida para este
milagre da nova vida. Jesus disse, “Tirai a pedra.” Mesmo pen-
sando que fosse imprudente, eles obedeceram. E depois que
Lázaro saiu, Jesus disse, “Desatai-o e deixai-o ir.”

Para ver a glória do poder de Deus, nós, também, temos de
obedecer, mesmo nas coisas mínimas, o que o Espírito Santo nos
diz para fazer. Se precisamos pedir perdão para alguém mesmo
se estamos só 2% errados, devemos fazê-lo. Pode ser uma pedra
que precisa ser tirada para que Jesus possa fazer um milagre no
coração da outra pessoa. E quan-
do Jesus fizer esse milagre, va-
mos amorosamente ajudar a livrar
os outros das coisas que os impe-
dem de desfrutar a completa liber-
dade. Não foi bom que Jesus per-
mitiu que Seus amigos O ajudas-
sem no milagre?
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LIÇÃO 17.  O SINÉDRIO PLANEJA MATAR JESUS
João 11:47-53

47Então, os principais sacer-
dotes e os fariseus convocaram
o Sinédrio; e disseram: Que es-
tamos fazendo, uma vez que este
homem opera muitos sinais?
48Se o deixarmos assim, todos
crerão nele; depois, virão os
romanos e tomarão não só o
nosso lugar, mas a própria na-
ção. 49Caifás, porém, um dentre
eles, sumo sacerdote naquele
ano, advertiu-os, dizendo: Vós
nada sabeis, 50nem considerais

que vos convém que morra um
só homem pelo povo e que não
venha a perecer toda a nação.
51Ora, ele não disse isto de si
mesmo; mas, sendo sumo sacer-
dote naquele ano, profetizou que
Jesus estava para morrer pela
nação 52e não somente pela na-
ção, mas também para reunir
em um só corpo os filhos de
Deus, que andam dispersos.
53Desde aquele dia, resolveram
matá-lo.

A Rejeição de um Rei
O Sinédrio judaico tinha visto os milagres de Jesus. Eles ti-

nham ouvido o Seu ensino de que Ele era um com Seu Pai e
que existiu antes de Abraão (João 8:58). Porém, ainda não podi-
am crer que Jesus era o Rei prometido de Israel.

Este trecho Bíblico dá a entender que os líderes judaicos não
queriam ceder a posição de autoridade que eles gozavam. Eles
eram como os cidadãos malvados duma parábola que Jesus
contou. Eles disseram, “Não queremos que este reine sobre
nós” (Lucas 19:14b). Então, os líderes judaicos decidiram matar
um homem—Jesus—para que não perecesse toda a nação.
Mas, certamente, eles não poderiam fazer coisa alguma se
Jesus não tivesse dado, voluntariamente, a Sua vida.

O propósito de Deus, em Jesus, antes da fundação do mundo
foi salvar não somente a nação de Israel, mas, também, o
mundo inteiro! “Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-
o enfermar; quando der ele a sua alma como oferta pelo peca-
do, verá a sua posteridade. . . ; e a vontade do SENHOR prospe-
rará nas suas mãos” (Isaías 53:10).
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LIÇÃO 18.  A HISTÓRIA DE UM PRESENTE MUI PRECIOSO

João 12:1-8
1Seis dias antes da Páscoa, foi

Jesus para Betânia, onde estava
Lázaro, a quem ele ressuscitara
dentre os mortos. 2Deram-lhe,
pois, ali, uma ceia; Marta servia,
sendo Lázaro um dos que es-
tavam com ele à mesa. 3Então,
Maria, tomando uma libra de

bálsamo de nardo puro, mui pre-
cioso, ungiu os pés de Jesus e os
enxugou com os seus cabelos; e
encheu-se toda a casa com o per-
fume do bálsamo. 4Mas Judas
Iscariotes, um dos seus discípu-
los, o que estava para traí-lo, dis-
se: 5Por que não se vendeu este
perfume por trezentos denários
e não se deu aos pobres? 6Isto
disse ele, não porque tivesse
cuidado dos pobres; mas porque
era ladrão e, tendo a bolsa, tira-
va o que nela se lançava. 7Jesus,
entretanto, disse: Deixa-a! Que
ela guarde isto para o dia em que
me embalsamarem; 8porque os
pobres, sempre os tendes con-
vosco, mas a mim nem sempre
me tendes.

Jesus Merece Toda a Honra
Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o Sinédrio decidiu que

Jesus devia morrer. Mas os amigos de Jesus estavam tão alegres
e cheios de gratidão, que fizeram um jantar especial em honra a
Jesus. Maria sabia quem Jesus realmente era. O seu amor por
Ele fez com que ela sacrificasse um perfume de bálsamo caríssi-
mo—cujo valor era de mais ou menos o salário de um ano de um
trabalhador. Maria tinha entendido as palavras de Jesus de que
Ele seria crucif icado dentro de alguns dias (Mateus 26:2).

“Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a
honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por
causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas”
(Apocalipse 4:11).
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João teve uma visão do céu, e nos relatou para que tivésse-
mos também uma noção do que será futuramente, quando
todos os salvos de toda tribo, língua, povo e nação se ajuntam
com um número de milhões de milhões e milhares de milhares
de anjos, dando glória a Jesus, “Digno é o Cordeiro que foi
morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e
honra, e glória, e louvor” (Apocalipse 5:12b). Jesus merece to-
do o louvor e adoração que podemos dar-Lhe!

Presentes Que Podemos Dar a Jesus
O que podemos dar a Jesus para expressar nossa gratidão e

adoração? Paulo diz, “Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericór-
dias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos
conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradá-
vel e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:1, 2). Vamos dar-Lhe
os nossos corpos, vivendo nossas vidas para agradá-lO. Vamos
dar-Lhe as nossas mentes, pensando no Seu nome, na Sua
Palavra e nas Suas obras em vez de pensar nas coisas do mundo.

Certamente, algumas pessoas poderão achar que você está
desperdiçando a sua vida e os seus talentos servindo a Deus.
Judas não pensou que o presente sacrificial de Maria fosse um
desperdício? “A memória do justo é abençoada, mas o nome
dos perversos cai em podridão” (Provérbios 10:7). O justo “será
tido em memória eterna” (Salmo 112:6b).

Quando mostramos amor aos irmãos em Cristo, honramos o
Cristo que habita neles. Você trata os seus pais cristãos, o seu
esposo ou a sua esposa, ou os seus filhos como você trataria
Jesus? Também, honramos a Jesus quando amamos os nossos
inimigos, porque Jesus ordenou que fizéssemos assim (Mateus
5:44).

Cristo nos amou tanto; Ele se deu a Si Mesmo por nós, “como
oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave” (Efésios 5:2b). “Por
meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome”
(Hebreus 13:15).



minho para Jerusalém, 13tomou
ramos de palmeiras e saiu ao
seu encontro, clamando: Hosa-
na! Bendito o que vem em nome
do Senhor e que é Rei de Israel!
14E Jesus, tendo conseguido um
jumentinho, montou-o, segundo
está escrito: 15Não temas, filha
de Sião, eis que o teu Rei aí vem,
montado em um filho de jumen-
ta. 16Seus discípulos a princípio
não compreenderam isto; quan-
do, porém, Jesus foi glorificado,
então, eles se lembraram de que
estas coisas estavam escritas a
respeito dele e também de que
isso lhe fizeram.

LIÇÃO 19.  A HISTÓRIA DE UM HUMILDE REI

João 12:12-16
12No dia seguinte, a numerosa

multidão que viera à festa, tendo
ouvido que Jesus estava de ca-

Jesus Voltará Como Um Rei Exaltado
O profeta no Velho Testamento disse, “Alegra-te muito, ó filha

de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí te vem o teu Rei, justo
e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria
de jumenta” (Zacarias 9:9). Sim, a vinda de Jesus como um
homem, como o Salvador, como um servo foi claramente predito
pelos profetas. Mais de 300 profecias foram cumpridas na vida,
morte e ressurreição de Jesus. Porém, mais de 900 profecias,
além destas 300, ainda serão cumpridas quando Jesus voltar
como o Rei Exaltado para reinar nesta terra (Apocalipse 20:4).

“Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá
dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois,
nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente
com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e,
assim, estaremos para sempre com o Senhor” (1 Tessalonicenses
4:16, 17).

“. . . Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os an-
58
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jos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra
os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao
evangelho de nosso Senhor Jesus” (2 Tessalonicenses 1:7b, 8).

Você Está Pronto Para a Vinda DEle?
Deus sempre cumpre as Suas promessas. Ele tem retardado

a Sua vinda para que mais pessoas sejam salvas. Pois, Ele não
quer “que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao
arrependimento” (2 Pedro 3:9b). Mas Ele estará vindo em
breve! Você está pronto, vivendo uma vida santa e levando ou-
tros a Ele? “Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do Senhor, no
qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elemen-
tos se desfarão abrasados; também a terra e as obras que nela
existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de
ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo
procedimento e piedade” (2 Pedro 3:10, 11).

LIÇÃO 20.  A HISTÓRIA DO GRÃO DE TRIGO

João 12:24-26
24Em verdade, em verdade

vos digo: se o grão de trigo, cain-

do na terra, não morrer, fica ele
só; mas, se morrer, produz muito
fruto. 25Quem ama a sua vida
perde-a; mas aquele que odeia a
sua vida neste mundo preservá-
la-á para a vida eterna. 26Se al-
guém me serve, siga-me, e, onde
eu estou, ali estará também o
meu servo. E, se alguém me ser-
vir, o Pai o honrará.

O Sentido de Morrer
Morrer vem antes do poder de ressuscitar. Foi verdade para

Jesus e é verdade para nós. O apóstolo Paulo nos mostra o que
quer dizer morrer para nós mesmos por causa de Cristo. “Mas
o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de
Cristo. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição” (Filipen-
ses 3:7, 10a).
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João 13:3-17, 34, 35
3Sabendo este que o Pai tudo

confiara às suas mãos, e que ele
viera de Deus, e voltava para
Deus, 4levantou-se da ceia, tirou
a vestimenta de cima e, toman-
do uma toalha, cingiu-se com
ela. 5Depois, deitou água na
bacia e passou a lavar os pés
aos discípulos e a enxugar-lhos
com a toalha com que estava
cingido. 6Aproximou-se, pois,
de Simão Pedro, e este lhe dis-

Muitas vezes obedecer a Cristo resulta na negação de um
desejo pessoal. Pois quando morrermos para nós mesmos,
então o poder de Cristo poderá operar em nós. Poderemos con-
siderar nosso velho homem crucificado com Cristo; nosso novo
homem viverá pela fé, quando dermos um passo de obediência.
“Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na
carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim” (Gálatas 2:19b, 20). “Porque, se viverdes
segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se, pelo Espírito,
mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis” (Romanos
8:13). Deixe o Espírito de Deus guiá-lo quanto aquilo que deve
mortificar na sua vida: talvez algum vício, alguma atitude erra-
da? Quando você escolher considerar como mortas as coisas
da carne, e der o passo de obediência, descobrirá que o poder
de Deus o levará a uma vida nova, dando-lhe o poder de
adquirir hábitos novos, atitudes novas, e terá vitória na sua vida.
“Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o
realizar, segundo a sua boa vontade” (Filipenses 2:13).

LIÇÃO 21.  JESUS ENSINA PELO EXEMPLO 
E POR MANDAMENTO

se: Senhor, tu me lavas os pés a
mim? 7Respondeu-lhe Jesus: O
que eu faço não o sabes agora; 



compreendê-lo-ás depois. 8Disse-
lhe Pedro: Nunca me lavarás os
pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu
não te lavar, não tens parte
comigo. 9Então, Pedro lhe pe-
diu: Senhor, não somente os pés,
mas também as mãos e a cabeça.
10Declarou-lhe Jesus: Quem já
se banhou não necessita de lavar
senão os pés; quanto ao mais,
está todo limpo. Ora, vós estais
limpos, mas não todos. 11Pois ele
sabia quem era o traidor. Foi
por isso que disse: Nem todos
estais limpos. 12Depois de lhes
ter lavado os pés, tomou as
vestes e, voltando à mesa, per-
guntou-lhes: Compreendeis o
que vos fiz? 13Vós me chamais o
Mestre e o Senhor e dizeis bem;

porque eu o sou. 14Ora, se eu, sen-
do o Senhor e o Mestre, vos la-
vei os pés, também vós deveis
lavar os pés uns dos outros.
15Porque eu vos dei o exemplo,
para que, como eu vos fiz, façais
vós também. 16Em verdade, em
verdade vos digo que o servo
não é maior do que seu senhor,
nem o enviado, maior do que
aquele que o enviou. 17Ora, se
sabeis estas coisas, bem-aven-
turados sois se as praticardes.

34Novo mandamento vos dou:
que vos ameis uns aos outros;
assim como eu vos amei, que
também vos ameis uns aos ou-
tros. 35Nisto conhecerão todos
que sois meus discípulos: se ti-
verdes amor uns aos outros.
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Algo Para Fazer
Quais são as duas coisas que Jesus ensinou pelo Seu

próprio exemplo?
1. Ele disse, “Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos

__________ os _________, também vós deveis __________ os
____________ uns dos outros” (versículo 14).

2. Ele também disse, “Assim como eu vos ____________,
que também vos ___________ uns aos outros” (34).

O Segredo da Felicidade
Jesus disse que seríamos felizes se seguíssimos o Seu

exemplo e servíssimos aos outros. Que quadro! Vendo o
Criador inclinado e fazendo a obra de um servo: lavando a
poeira do dia dos pés dos Seus discípulos! “Tende em vós o 



mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois
ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação
o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo
a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens; e,
reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tor-
nando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que tam-
bém Deus o exaltou sobremaneira. . . ” (Filipenses 2:5-9a).

Vamos ficar atentos para as maneiras em que podemos servir
aos outros, ajudando-os nas suas necessidades. Se fizermos
assim, seremos felizes. Ao servir e amar aos outros mostramos
que somos verdadeiros seguidores de Cristo, porque Ele fez
assim por nós.

62

LIÇÃO 22.  CINCO PROMESSAS MARAVILHOSAS
1. João 14:1-3, 6

1Não se turbe o vosso cora-
ção; credes em Deus, crede tam-
bém em mim. 2Na casa de meu
Pai há muitas moradas. Se as-
sim não fora, eu vo-lo teria dito.
Pois vou preparar-vos lugar. 3E,
quando eu for e vos preparar
lugar, voltarei e vos receberei
para mim mesmo, para que,
onde eu estou, estejais vós tam-
bém. 6Respondeu-lhe Jesus: Eu
sou o caminho, e a verdade, e a
vida; ninguém vem ao Pai senão
por mim.

2. João 14:12
12Em verdade, em verdade

vos digo que aquele que crê em
mim fará também as obras que
eu faço e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do Pai.

3. João 14:13, 14
13E tudo quanto pedirdes em

meu nome, isso farei, a fim de
que o Pai seja glorificado no Fi-
lho. 14Se me pedirdes alguma
coisa em meu nome, eu o farei.
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4. João 14:15-17
15Se me amais, guardareis os

meus mandamentos. 16E eu ro-
garei ao Pai, e ele vos dará
outro Consolador, a fim de que
esteja para sempre convosco,
17o Espírito da verdade, que o
mundo não pode receber, por-
que não o vê, nem o conhece;

vós o conheceis, porque ele
habita convosco e estará em vós.

5. João 14:27
27Deixo-vos a paz, a minha

paz vos dou; não vo-la dou
como a dá o mundo. Não se
turbe o vosso coração, nem se
atemorize.

1. Jesus prometeu preparar um lugar para aqueles que O
seguirem (João 14:1-3, 6).

2. Jesus prometeu maior poder porque Ele iria para o Pai. O
Seu Espírito, habitando nos crentes, faria maiores obras do que
Jesus poderia ter feito como um homem habitando na terra
(João 14:12).

3. Jesus prometeu maior privilégio de oração àqueles que
Lhe pertencem (João 14:13, 14).

4. Jesus prometeu maior presença com cada discípulo.
Quando o Espírito Santo viesse, Jesus poderia habitar em cada
crente, não somente estar com eles (João 14:15-17).

5. Jesus prometeu maior paz do que o mundo poderia dar
(João 14:27). Nós nunca precisamos ter medo, “porque maior é
aquele que está em vós do que aquele que está no mundo” (1
João 4:4b).

Algo Para Fazer
A. Leia cuidadosamente estes versículos de novo, como

se fosse Jesus falando somente com você. Num pedaço de
papel, escreva tudo o que Jesus diz que Ele, ou o Espírito
Santo, fará por você.

B. Escolha três versículos de João 14 que sejam espe-
ciais para você, e decore-os. Escreva as referências aqui:

__________________________________________________
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LIÇÃO 23.  A HISTÓRIA DA VIDEIRA

João 15:1-11
1Eu sou a videira verdadeira,

e meu Pai é o agricultor. 2Todo
ramo que, estando em mim, não
der fruto, ele o corta; e todo o que
dá fruto limpa, para que pro-
duza mais fruto ainda. 3Vós já
estais limpos pela palavra que vos
tenho falado; 4permanecei em
mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir
fruto de si mesmo se não per-
manecer na videira, assim, nem
vós o podeis dar, se não per-

manecerdes em mim. 5Eu sou a
videira, vós, os ramos. Quem
permanece em mim, e eu, nele,
esse dá muito fruto; porque sem
mim nada podeis fazer. 6Se al-
guém não permanecer em mim,
será lançado fora, à semelhança
do ramo, e secará; e o apanham,
lançam no fogo e o queimam. 7Se
permanecerdes em mim, e as mi-
nhas palavras permanecerem
em vós, pedireis o que quiserdes,
e vos será feito. 8Nisto é glorifi-
cado meu Pai, em que deis muito
fruto; e assim vos tornareis meus
discípulos. 9Como o Pai me a-
mou, também eu vos amei; per-
manecei no meu amor. 10Se guar-
dardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor; as-
sim como também eu tenho
guardado os mandamentos de
meu Pai e no seu amor perma-
neço. 11Tenho-vos dito estas coi-
sas para que o meu gozo esteja
em vós, e o vosso gozo seja com-
pleto.

Permanecendo em Cristo
Se recebemos perdão, purificação e uma nova vida de Jesus,

quando confiamos nEle, precisamos continuar vivendo pelo Seu
Espírito durante toda a nossa vida cristã. Nunca devemos pensar
que podemos viver a vida cristã com as nossas próprias forças ou
pelas nossas habilidades. Paulo disse, “Sois assim insensatos
que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfei-
çoando na carne?” (Gálatas 3:3).



Às vezes, Jesus tem de limpar-nos ou “podar-nos.” Isso pode
incluir tempos de sofrimento ou provação. Mas Ele só quer nos
fazer mais frutíferos. “Toda disciplina, com efeito, no momento
não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois,
entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exer-
citados, fruto de justiça” (Hebreus 12:11).

O Que é Fruto Espiritual?
Paulo nos diz que “o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, lon-

ganimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domí-
nio próprio” (Gálatas 5:22, 23a). Quando você pedir a Jesus para
purificá-lo, e a cada dia, pedir ao Seu Espírito para enchê-lo, a sua
vida começará a produzir mais e mais desse belo fruto. O fruto da
justiça inclui um coração grato e cheio de louvor, tendo um espíri-
to submisso, apresentando outros a Jesus, contribuindo para o
trabalho de Deus, não desperdiçando tempo, falando a Palavra de
Deus com ousadia, e experimentando respostas de oração.

Uma Advertência Séria
Se não permanecer em Cristo, Jesus o avisa que será lançado

fora, à semelhança do ramo, e secará e será apanhado, lançado
ao fogo e queimado. Somente aqueles que produzem fruto
através da sua permanência em Cristo são verdadeiramente
Seus discípulos (versículos 6 e 8). O apóstolo Judas nos faz lem-
brar “que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra
do Egito, destruiu, depois, os que não creram” (Judas 5b).

Embora não possamos produzir fruto por nós mesmos, seria
bom olharmos na Palavra de Deus, como olhamos num espe-
lho, e “examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé;
provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo
está em vós?” (2 Coríntios 13:5a). Se temos as palavras de
Jesus em nós, e obedecemos o que Ele nos diz, vamos per-
manecer no Seu amor (João 15:10). Se sabemos que o Espírito
de Cristo está em nós, não temos que temer, porque o Espírito
Santo é a garantia e a certeza que somos dEle. Lembre-se de que
o amor é o critério principal: “Deus é amor, e aquele que per-
manece no amor permanece em Deus, e Deus, nele” (1 João
4:16b). Como Deus o ama! Viva nesse amor.
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LIÇÃO 24.  CHAMADOS PARA SER AMIGOS!

LIÇÃO 25.  JESUS NOS ENSINA QUE PODEMOS 
ESPERAR PERSEGUIÇÃO

João 15:18-25

João 15:12-17
12O meu mandamento é este:

que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei. 13Nin-
guém tem maior amor do que
este: de dar alguém a própria
vida em favor dos seus amigos.
14Vós sois meus amigos, se fazeis
o que eu vos mando. 15Já não vos
chamo servos, porque o servo
não sabe o que faz o seu senhor;
mas tenho-vos chamado amigos,

porque tudo quanto ouvi de meu
Pai vos tenho dado a conhecer.
16Não fostes vós que me esco-
lhestes a mim; pelo contrário, eu
vos escolhi a vós outros e vos
designei para que vades e deis
fruto, e o vosso fruto perma-
neça; a fim de que tudo quanto
pedirdes ao Pai em meu nome,
ele vo-lo conceda. 17Isto vos man-
do: que vos ameis uns aos ou-
tros.
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João 15:18-25
18Se o mundo vos odeia, sabei
que, primeiro do que a vós ou-
tros, me odiou a mim. 19Se vós
fôsseis do mundo, o mundo ama-
ria o que era seu; como, todavia,
não sois do mundo, pelo con-
trário, dele vos escolhi, por isso,
o mundo vos odeia. 20Lembrai-
vos da palavra que eu vos disse:
não é o servo maior do que seu
senhor. Se me perseguiram a
mim, também perseguirão a vós
outros; se guardaram a minha
palavra, também guardarão a
vossa. 21Tudo isto, porém, vos

farão por causa do meu nome,
porquanto não conhecem aquele
que me enviou. 22Se eu não vie-
ra, nem lhes houvera falado, pe-
cado não teriam; mas, agora,
não têm desculpa do seu pecado.
23Quem me odeia odeia também
a meu Pai. 24Se eu não tivesse
feito entre eles tais obras, quais
nenhum outro fez, pecado não
teriam; mas, agora, não somente
têm eles visto, mas também odi-
ado, tanto a mim como a meu
Pai. 25Isto, porém, é para que se
cumpra a palavra escrita na sua
lei: Odiaram-me sem motivo.



1Tenho-vos dito estas coisas
para que não vos escandalizeis.
2Eles vos expulsarão das sina-
gogas; mas vem a hora em que
todo o que vos matar julgará com
isso tributar culto a Deus. 3Isto

farão porque não conhecem o
Pai, nem a mim. 33Estas coisas
vos tenho dito para que tenhais
paz em mim. No mundo, passais
por aflições; mas tende bom âni-
mo; eu venci o mundo.

João 16:1-3, 33

Algo Para Fazer
1. O mundo odeia aqueles que seguem a Jesus, porque

eles não são do __________ (15:19).
2. Jesus disse, “Quem me odeia odeia também a meu

____________” (15:23).
3. Embora Jesus tivesse feito muitas obras maravilhosas

enquanto estava aqui no mundo, o mundo incrédulo não
somente tinha _________, mas também __________, tanto a
Jesus quanto a Seu Pai (15:24).

4. Realmente, o mundo odeia Jesus sem ___________
(15:25).

5. Virá a hora em que aqueles que ___________ os
seguidores de Cristo pensarão que estão fazendo um
serviço a __________ (16:2).

6. Isso farão porque não ___________ o Pai, nem a Jesus
(16:3).

7. Embora tenhamos tribulação no mundo, podemos ter
bom ânimo, porque Jesus ________________ o mundo
(16:33).

LIÇÃO 26.  JESUS ORA POR NÓS
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João 17:1-8, 15-26
1Tendo Jesus falado estas

coisas, levantou os olhos ao céu 
e disse: Pai, é chegada a hora;

glorif ica a teu Filho, para que o
Filho te glorif ique a ti, 2assim
como lhe conferiste autoridade
sobre toda a carne, a f im de 



que ele conceda a vida eterna a
todos os que lhe deste. 3E a vida
eterna é esta: que te conheçam a
ti, o único Deus verdadeiro, e a
Jesus Cristo, a quem enviaste. 4Eu
te glorif iquei na terra, consu-
mando a obra que me confiaste
para fazer; 5e, agora, glorifica-
me, ó Pai, contigo mesmo, com a
glória que eu tive junto de ti,
antes que houvesse mundo.
6Manifestei o teu nome aos ho-
mens que me deste do mundo.
Eram teus, tu mos confiaste, e
eles têm guardado a tua palavra.
7Agora, eles reconhecem que to-
das as coisas que me tens dado
provêm de ti; 8porque eu lhes
tenho transmitido as palavras
que me deste, e eles as receber-
am, e verdadeiramente conhece-
ram que saí de ti, e creram que
tu me enviaste.

15Não peço que os tires do
mundo, e sim que os guardes do
mal. 16Eles não são do mundo,
como também eu não sou. 17San-
tifica-os na verdade; a tua pa-
lavra é a verdade. 18Assim como
tu me enviaste ao mundo, tam-
bém eu os enviei ao mundo. 19E
a favor deles eu me santifico a
mim mesmo, para que eles tam-
bém sejam santificados na ver-

dade. 20Não rogo somente por
estes, mas também por aqueles
que vierem a crer em mim, por
intermédio da sua palavra; 21a
fim de que todos sejam um; e
como és tu, ó Pai, em mim e eu
em ti, também sejam eles em
nós; para que o mundo creia que
tu me enviaste. 22Eu lhes tenho
transmitido a glória que me tens
dado, para que sejam um, como
nós o somos; 23eu neles, e tu em
mim, a f im de que sejam aper-
feiçoados na unidade, para que
o mundo conheça que tu me
enviaste e os amaste, como tam-
bém amaste a mim. 24Pai, a mi-
nha vontade é que onde eu estou,
estejam também comigo os que 
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me deste, para que vejam a
minha glória que me conferiste,
porque me amaste antes da fun-
dação do mundo. 25Pai justo, o
mundo não te conheceu; eu,
porém, te conheci, e também es-

tes compreenderam que tu me
enviaste. 26Eu lhes fiz conhecer o
teu nome e ainda o farei co-
nhecer, a fim de que o amor com
que me amaste esteja neles, e eu
neles esteja.

Jesus Ora Por Você
Isaías, o profeta, profetizou que o Messias, “pelos trans-

gressores intercedeu” (Isaías 53:12b). Ele queria dar vida eter-
na a todos quantos O receberiam (João 17:2).

Jesus também orou pelos Seus próprios discípulos. Antes,
Ele tinha dito a Pedro, “Simão, Simão, eis que Satanás vos
reclamou para vos peneirar como trigo! Eu, porém, roguei por
ti, para que a tua fé não desfaleça” (Lucas 22:31, 32a). E agora,
antes de morrer, Jesus pede que os Seus discípulos sejam
guardados de Satanás, o Maligno. Ele também orou por todos
nas gerações futuras que creriam nEle por causa do testemunho
fiel desses discípulos. Ele estava orando por você!

Ele ora por você constantemente. “Por isso, também pode
salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo
sempre para interceder por eles” (Hebreus 7:25). Que Salvador
maravilhoso nós temos! Ele ora por nós para que sejamos um
com Ele e unidos uns aos outros em amor! Que as orações dEle
sejam respondidas na sua vida e no seu lar, hoje.

Mais tarde, quando Jesus estava orando em Getsêmani, Ele
perguntou a Seus discípulos, “nem uma hora pudestes vós
vigiar comigo?” (Mateus 26:40b). Você passa algum tempo, a
cada dia, sozinho com Jesus, intercedendo (orando) pelos per-
didos e pelo Seu corpo, a igreja? Que privilégio, a cada dia,
encontrar-se com Ele junto ao “trono da graça”! “Acheguemo-
nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de
recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em
ocasião oportuna” (Hebreus 4:16).
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João 10:17, 18
17Por isso, o Pai me ama, por-

que eu dou a minha vida para a
reassumir. 18Ninguém a tira de
mim; pelo contrário, eu espon-
taneamente a dou. Tenho auto-
ridade para a entregar e tam-
bém para reavê-la. Este manda-
to recebi de meu Pai.

João 19:4-11
4Outra vez saiu Pilatos e lhes

disse: Eis que eu vo-lo apresen-
to, para que saibais que eu não
acho nele crime algum. 5Saiu,
pois, Jesus trazendo a coroa de
espinhos e o manto de púrpura.
Disse-lhes Pilatos: Eis o homem!
6Ao verem-no, os principais sa-
cerdotes e os seus guardas gri-
taram: Crucifica-o! Crucifica-o!
Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós
outros e crucif icai-o; porque eu
não acho nele crime algum.
7Responderam-lhe os judeus:
Temos uma lei, e, de conformi-
dade com a lei, ele deve morrer,
porque a si mesmo se fez Filho

de Deus. 8Pilatos, ouvindo tal
declaração, ainda mais ate-
morizado f icou, 9e, tornando a
entrar no pretório, perguntou a
Jesus: Donde és tu? Mas Jesus
não lhe deu resposta. 10Então,
Pilatos o advertiu: Não me res-
pondes? Não sabes que tenho
autoridade para te soltar e
autoridade para te crucificar?
11Respondeu Jesus: Nenhuma
autoridade terias sobre mim, se
de cima não te fosse dada; por
isso, quem me entregou a ti
maior pecado tem.

LIÇÃO 27.  JESUS TINHA PODER SOBRE A SUA
PRÓPRIA VIDA E MORTE

Jesus Podia Morrer?
Porque Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, será que

era possível que os homens pudessem matá-lO? Nenhum
homem tinha poder sobre Jesus. Somente Ele podia escolher
morrer e reviver.
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Jesus disse a Pilatos, “. . . O meu reino não é deste mundo. Se
o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empe-
nhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. . . ”
(João 18:36). Jesus deixou que os judeus O prendessem. Quando
Jesus foi preso, Ele disse, “Acaso pensas que não posso rogar a
meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões
de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as
quais assim deve suceder?” (Mateus 26:53, 54). O anjo que con-
fortava Jesus, enquanto Ele orava no jardim, poderia ter destruído
os soldados que vieram prendê-lO. Mas Jesus sabia o propósito
de Deus, o qual tinha sido revelado nas Escrituras.

Jesus mesmo tinha dito, “É necessário que o Filho do homem
sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais
sacerdotes e pelos escribas; seja morto e, no terceiro dia, ressus-
cite” (Lucas 9:22). Veja que Jesus morreu porque fazia parte do
plano de Deus antes da fundação do mundo (Apocalipse 13:8).

Fazia parte do plano maravilhoso de Deus que Jesus
vencesse a morte! “Visto, pois, que os filhos têm participação
comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, par-
ticipou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o
poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo
pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida”
(Hebreus 2:14, 15). Você teme a morte? Jesus morreu para li-
bertá-lo! Sim, Jesus escolheu dar a vida dEle por você!

LIÇÃO 28.  JESUS É CRUCIFICADO E SEPULTADO
João 19:17, 18, 30-37

17Tomaram eles, pois, a Jesus;
e ele próprio, carregando a sua
cruz, saiu para o lugar chamado
Calvário, Gólgota em hebraico,
18onde o crucif icaram e com ele
outros dois, um de cada lado, e
Jesus no meio. 30Quando, pois,
Jesus tomou o vinagre, disse:

Está consumado! E, inclinando
a cabeça, rendeu o espírito.
31Então, os judeus, para que no
sábado não f icassem os corpos
na cruz, visto como era a prepa-
ração, pois era grande o dia
daquele sábado, rogaram a Pi-
latos que se lhes quebrassem as
pernas, e fossem tirados. 32Os 
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soldados foram e quebraram as
pernas ao primeiro e ao outro
que com ele tinham sido crucifi-
cados; 33chegando-se, porém, a
Jesus, como vissem que já esta-
va morto, não lhe quebraram as
pernas. 34Mas um dos soldados
lhe abriu o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água. 35A-
quele que isto viu testificou, sen-
do verdadeiro o seu testemu-
nho; e ele sabe que diz a verda-
de, para que também vós crei-
ais. 36E isto aconteceu para se
cumprir a Escritura: Nenhum
dos seus ossos será quebrado.
37E outra vez diz a Escritura:
Eles verão aquele a quem tras-
passaram.

João 19:40-42
40Tomaram, pois, o corpo de

Jesus e o envolveram em lençóis
com os aromas, como é de uso
entre os judeus na preparação
para o sepulcro. 41No lugar on-
de Jesus fora crucif icado, havia
um jardim, e neste, um sepulcro
novo, no qual ninguém tinha
sido ainda posto. 42Ali, pois, por
causa da preparação dos judeus
e por estar perto o túmulo, de-
positaram o corpo de Jesus.

A Morte de Cristo Não Foi um Acidente
A chave para entender a Bíblia é reconhecer que Cristo é o

centro de todas as Escrituras. “E, começando por Moisés, discor-
rendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito
constava em todas as Escrituras” (Lucas 24:27). Jesus disse,
“importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei
de Moisés, nos Profetas e nos Salmos” (Lucas 24:44b). “Então,
lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras; e
lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e
ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome
se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas
as nações, começando de Jerusalém” (Lucas 24:45-47).
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Como é maravilhoso o plano de Deus! Caso tenha uma Bíblia,
estude as seguintes Escrituras para entender como Deus anun-
ciou o Seu plano ao mundo, no Velho Testamento, e como Jesus
cumpriu integralmente o referido plano. (Estas são apenas algu-
mas das 300 profecias a respeito da primeira vinda de Jesus.)

Satanás tomou como refém a criação de Deus, mas Deus já
tinha feito um plano de libertação e esse plano deu certo! Todos
que querem, podem ficar livres da escravidão de Satanás, agora!

O PLANO DE DEUS para JESUS
Prometido “descendente de mulher”
Prometido “descendente de Abraão”
Nasceu em Belém
Nascido de uma virgem
Ministério na Galiléia
Ser Profeta
Ser Sacerdote
Ser Rei
Rejeitado pelos judeus
A Entrada Triunfal
Traído por um amigo
Vendido por 30 moedas de prata
Testemunhas falsas O acusaram
Guardou silêncio quando acusado
Espancado e cuspido
Crucificado com pecadores
As mãos e os pés traspassados
Zombado e insultado
Deram-Lhe vinagre para beber
Orou pelos Seus inimigos
Abriu-Lhe o lado
Nenhum dos Seus ossos será quebrado
Sepultado com o rico
Sua Ressurreição
Sua Ascensão

PROFECIA
Gênesis 3:15
Gênesis 18:18
Miquéias 5:2
Isaías 7:14
Isaías 9:1, 2
Deuteronômio 18:15
Salmo 110:4
Isaías 9:7
Isaías 53:3
Zacarias 9:9
Salmo 41:9
Zacarias 11:12
Salmo 27:12
Isaías 53:7
Isaías 50:6
Isaías 53:12
Salmo 22:16
Salmo 22:6-8
Salmo 69:21
Isaías 53:12
Zacarias 12:10
Salmo 34:20
Isaías 53:9
Salmo 16:10
Salmo 68:18

CUMPRIMENTO
Gálatas 4:4
Atos 3:25
Mateus 2:1
Mateus 1:18
Mateus 4:12-16
João 6:14
Hebreus 6:20
João 18:36, 37
João 1:11; 5:43
João 12:13-15
Marcos 14:10
Mateus 26:15
Mateus 26:60, 61
Mateus 26:62, 63
Marcos 14:65
Mateus 27:38
João 20:27
Mateus 27:39, 40
João 19:29
Lucas 23:34
João 19:34
João 19:33
Mateus 27:57-60
Mateus 28:9
Lucas 24:50, 51

(Para a história completa da morte de Jesus, leia Mateus 26 e 27, Marcos
14 e 15, Lucas 22 e 23, João 18 e 19, Isaías 53, e Salmo 22.)
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LIÇÃO 29.  JESUS RESSUSCITA DE ENTRE OS MORTOS

João 20:1-9
1No primeiro dia da semana,

Maria Madalena foi ao sepulcro
de madrugada, sendo ainda es-
curo, e viu que a pedra estava
revolvida. 2Então, correu e foi
ter com Simão Pedro e com o
outro discípulo, a quem Jesus
amava, e disse-lhes: Tiraram do
sepulcro o Senhor, e não sabe-
mos onde o puseram. 3Saiu,
pois, Pedro e o outro discípulo e
foram ao sepulcro. 4Ambos cor-
riam juntos, mas o outro dis-
cípulo correu mais depressa do
que Pedro e chegou primeiro ao
sepulcro; 5e, abaixando-se, viu
os lençóis de linho; todavia, não
entrou. 6Então, Simão Pedro,
seguindo-o, chegou e entrou no

sepulcro. Ele também viu os len-
çóis, 7e o lenço que estivera so-
bre a cabeça de Jesus, e que não
estava com os lençóis, mas dei-
xado num lugar à parte. 8Então,
entrou também o outro discípu-
lo, que chegara primeiro ao se-
pulcro, e viu, e creu. 9Pois ainda
não tinham compreendido a Es-
critura, que era necessário res-
suscitar ele dentre os mortos.

Por Que a Ressurreição é Tão Importante?
Há muito tempo, Jó fez a pergunta: “Morrendo o homem, por-

ventura tornará a viver?” (Jó 14:14a). Esta foi a sua resposta
agradável: “Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se
levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da
minha pele, em minha carne verei a Deus” (Jó 19:25, 26). Sim,
porque Ele vive, nós, também, viveremos (João 14:19).

“Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza; contudo, vive
pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele,
mas viveremos, com ele, para vós outros pelo poder de Deus”
(2 Coríntios 13:4).
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A mensagem do evangelho, na sua totalidade, foi resumida por
Paulo em dois versículos: “Antes de tudo, vos entreguei o que
também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, se-
gundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao ter-
ceiro dia, segundo as Escrituras” (1 Coríntios 15:3, 4). Se não
fosse a ressurreição de Jesus Cristo, não teríamos nada para
pregar. Estaríamos sem esperança. Ainda estaríamos vivendo
em nossos pecados e condenados à perdição. Mas, graças a
Deus, Jesus está vivo, e Ele pode viver em você! “Se habita em
vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mor-
tos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os
mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do
seu Espírito, que em vós habita” (Romanos 8:11).

Agora Devemos Viver Para Ele
“Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto:

um morreu por todos; logo, todos morreram. E ele morreu por
todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou” (2 Co-
ríntios 5:14, 15). Nós estávamos mortos em nossos pecados
quando Cristo morreu por nós; agora estamos vivos para Deus.
Somos uma nova criação em Cristo. Não devemos viver esta
nova vida para nós mesmos, mas, para Ele! Agora, você não
pertence mais a si mesmo. “Porque fostes comprados por pre-
ço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo” (1 Coríntios
6:20).

LIÇÃO 30.  JESUS APARECE A MARIA
João 20:11-17

11Maria, entretanto, per-
manecia junto à entrada do
túmulo, chorando. Enquanto
chorava, abaixou-se, e olhou
para dentro do túmulo, 12e viu
dois anjos vestidos de branco,
sentados onde o corpo de Jesus
fora posto, um à cabeceira e

outro aos pés. 13Então, eles lhe
perguntaram: Mulher, por que
choras? Ela lhes respondeu:
Porque levaram o meu Senhor,
e não sei onde o puseram.
14Tendo dito isto, voltou-se para
trás e viu Jesus em pé, mas
não reconheceu que era Jesus.
15Perguntou-lhe Jesus: Mulher, 
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Jesus Respeita as Mulheres
Tanto nas horas mais tristes de tragédia, quanto nas horas de

maior alegria, Jesus mostrou respeito às mulheres. Durante a
agonia da Sua crucificação, Jesus falou carinhosamente à Sua
mãe e deixou-a sob os cuidados do Seu discípulo amado, João
(João 19:26, 27). Agora, no triunfo da Sua ressurreição, Ele esco-
lheu aparecer primeiramente a uma mulher—a uma outra Maria.

Mulheres de Deus, que confiam em Deus e se adornam de um
espírito manso e tranqüilo, são “de grande valor diante de Deus”
(1 Pedro 3:4b). Quando Deus fez o homem à Sua própria ima-
gem, Ele criou homem e mulher perfeitos como um todo para
refletir a Sua semelhança (Gênesis 1:27). Em coisas espirituais,
Deus dá aos homens e às mulheres a mesma oportunidade de vir
a Cristo e de receber a mesma herança. “Pelas quais nos têm
sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas, para
que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina” (2
Pedro 1:4a). “Dessarte, não pode haver . . . nem homem nem mu-
lher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus” (Gálatas 3:28b).

Deus honra as mulheres ao ponto de mandar os maridos
amarem as suas esposas como Jesus amou a igreja e deu a
Sua vida por ela (Efésios 5:25). “Assim também os maridos

76

por que choras? A quem pro-
curas? Ela, supondo ser ele o
jardineiro, respondeu: Senhor,
se tu o tiraste, dize-me onde o
puseste, e eu o levarei. 16Disse-
lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-
se, lhe disse, em hebraico: Ra-
bôni (que quer dizer Mestre).
17Recomendou-lhe Jesus: Não
me detenhas; porque ainda não
subi para meu Pai, mas vai ter
com os meus irmãos e dize-lhes:
Subo para meu Pai e vosso Pai,
para meu Deus e vosso Deus.



devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a
esposa a si mesmo se ama” (Efésios 5:28). Deus ama a perfei-
ta união e harmonia entre o marido e a esposa. Ele odeia o
divórcio. “Porque o SENHOR, Deus de Israel, diz que odeia o
repúdio” (Malaquias 2:16a). “Completai a minha alegria, de mo-
do que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais
unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por
partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando
cada um os outros superiores a si mesmo” (Filipenses 2:2, 3).

LIÇÃO 31.  JESUS APARECE AOS SEUS DISCÍPULOS

João 20:19-22
19Ao cair da tarde daquele

dia, o primeiro da semana, tran-
cadas as portas da casa onde
estavam os discípulos com me-
do dos judeus, veio Jesus, pôs-
se no meio e disse-lhes: Paz seja
convosco! 20E, dizendo isto, lhes
mostrou as mãos e o lado. Ale-
graram-se, portanto, os discí-
pulos ao verem o Senhor. 21Dis-
se-lhes, pois, Jesus outra vez:
Paz seja convosco! Assim como
o Pai me enviou, eu também vos

envio. 22E, havendo dito isto, so-
prou sobre eles e disse-lhes:
Recebei o Espírito Santo.

Algo Para Fazer
O que Jesus disse? Preencha os espaços.

1. “__________ seja convosco!” (versículo 19).
2. “Assim como o Pai me enviou, eu também ________

____________” (21).
3. “____________ o Espírito Santo” (22).
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LIÇÃO 32.  UM DISCÍPULO INCRÉDULO CRÊ

João 20:24-29
24Ora, Tomé, um dos doze,

chamado Dídimo, não estava
com eles quando veio Jesus.
25Disseram-lhe, então, os outros
discípulos: Vimos o Senhor. Mas
ele respondeu: Se eu não vir nas
suas mãos o sinal dos cravos, e
ali não puser o meu dedo, e não

puser a minha mão no seu lado,
de modo algum acreditarei.

26Passados oito dias, estavam
outra vez ali reunidos os seus
discípulos, e Tomé, com eles. Es-
tando as portas trancadas, veio
Jesus, pôs-se no meio e disse-
lhes: Paz seja convosco! 27E
logo disse a Tomé: Põe aqui o
teu dedo e vê as minhas mãos;
chega também a tua mão e põe-
na no meu lado; não sejas incré-
dulo, mas crente. 28Respondeu-
lhe Tomé: Senhor meu e Deus
meu! 29Disse-lhe Jesus: Porque
me viste, creste? Bem-aven-
turados os que não viram e cre-
ram.

Uma Bênção Especial
Jesus diz que você tem uma bênção especial se crer nEle,

mesmo se não O tivesse visto com seus próprios olhos. Hoje em
dia conhecemos a Jesus pelo Seu Espírito que habita em nós.
Nós O conhecemos, também, pelas palavras que Ele fala atra-
vés da Bíblia.

Um dia haveremos de vê-lO. “Sabemos que, quando ele se
manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de
vê-lo como ele é” (1 João 3:2b). “Bem-aventurados os limpos
de coração, porque verão a Deus” (Mateus 5:8). “Eis que vem
com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram.
E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele” (Apocalipse
1:7a). Quando você vir Jesus, ficará feliz ou triste? Se Jesus for
seu Senhor e Deus, como Ele o foi para Tomé, ficará feliz!
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LIÇÃO 33.  JESUS TEM PODER PARA PROVER
João 21:2-6; 9-12; 15-17

2Estavam juntos Simão Pedro,
Tomé, chamado Dídimo, Na-
tanael, que era de Caná da Ga-
liléia, os f ilhos de Zebedeu e
mais dois dos seus discípulos.
3Disse-lhes Simão Pedro: Vou
pescar. Disseram-lhe os outros:
Também nós vamos contigo.
Saíram, e entraram no barco, e,
naquela noite, nada apanharam.
4Mas, ao clarear da madrugada,
estava Jesus na praia; todavia,
os discípulos não reconheceram
que era ele. 5Perguntou-lhes
Jesus: Filhos, tendes aí alguma
coisa de comer? Responderam-
lhe: Não. 6Então, lhes disse: Lan-
çai a rede à direita do barco e
achareis. Assim fizeram e já não
podiam puxar a rede, tão gran-
de era a quantidade de peixes.

9Ao saltarem em terra, viram
ali umas brasas e, em cima, pei-

xes; e havia também pão. 10Dis-
se-lhes Jesus: Trazei alguns dos
peixes que acabastes de apa-
nhar. 11Simão Pedro entrou no
barco e arrastou a rede para a
terra, cheia de cento e cinqüen-
ta e três grandes peixes; e, não
obstante serem tantos, a rede
não se rompeu. 12Disse-lhes
Jesus: Vinde, comei . . . .

15Depois de terem comido, per-
guntou Jesus a Simão Pedro:
Simão, filho de João, amas-me
mais do que estes outros? Ele
respondeu: Sim, Senhor, tu
sabes que te amo. Ele lhe disse:
Apascenta os meus cordeiros.
16Tornou a perguntar-lhe pela
segunda vez: Simão, filho de
João, tu me amas? Ele lhe res-
pondeu: Sim, Senhor, tu sabes
que te amo. Disse-lhe Jesus: Pas-
toreia as minhas ovelhas. 17Pela
terceira vez Jesus lhe pergun-
tou: Simão, f ilho de João, tu me
amas? Pedro entristeceu-se por
ele lhe ter dito, pela terceira
vez: Tu me amas? E respon-
deu-lhe: Senhor, tu sabes todas
as coisas, tu sabes que eu te
amo. Jesus lhe disse: Apascenta
as minhas ovelhas.
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Vinde e Comei
Que retrato lindo de Jesus fazendo um convite para o café da

manhã! Jesus guiou Seus discípulos a um lugar de abundante
provisão. Você está com fome e sede de retidão? Jesus disse,
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque
serão fartos” (Mateus 5:6). 

Venha a Sua presença a cada manhã para um café da manhã
espiritual, alimentando-se da Palavra de Deus, que satisfaz a
alma. O Senhor, seu Deus, que o tem libertado da escravidão,
diz a você, “Abre bem a tua boca, e ta encherei” (Salmo 81:10b).

Se você pertence a Cristo, tem um outro convite maravilhoso
para “vir e comer.” Antes que Jesus volte a esta terra como REI
DOS REIS e SENHOR DOS SENHORES, Sua eterna união com
todos os que crêem nEle será celebrada nas bodas do Cordeiro.

João registrou, “ Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a gló-
ria, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a
si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finís-
simo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os
atos de justiça dos santos” (Apocalipse 19:7, 8). Você está pron-
to para a chamada às bodas? Lembre-se de que não podemos
vestir a nossa própria justiça. Aos olhos de Deus, “todas as nos-
sas justiças, (são) como trapo da imundícia” (Isaías 64:6). O
próprio Jesus é a única vestimenta de justiça que nos faz
aceitáveis para aquele maravilhoso banquete nupcial. “Aquele
que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que,
nele, fôssemos feitos justiça de Deus” (2 Coríntios 5:21). Que tro-
ca maravilhosa: Ele levou nosso pecado e nos deu a Sua justiça!

Apascenta as Minhas Ovelhas
Depois que Jesus o alimenta, Ele quer que você alimente os ou-

tros. A sua alma tem sido alimentada por este Estudo Bíblico de
João? Então, você deve compartilhar com os outros aquilo que
Deus lhe ensinou. “Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós,
. . . tornando-vos modelos do rebanho” (1 Pedro 5:2a, 3b). Pode-
mos abençoar os outros compartilhando a Palavra de Deus com
eles e sendo um exemplo para eles. “Ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou con-
vosco todos os dias até à consumação do século” (Mateus 28:20).
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