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Querido estudante,
É um prazer lhe oferecer este curso da Palavra de Deus. O seu livro
texto será o Evangelho de São João, o qual nos conta da vida do Nosso
Senhor Jesus Cristo. Esperamos que o curso lhe agrade e que sirva de
ajuda a sua vida.
O curso tem uma secção de provas no meio do livro. Na página dois
das provas você achará instruções detalhadas do estudo deste curso.
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Lição 1

QUANDO DEUS VEIO AO MUNDO
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 à 18.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 1.
Neste livro João nos conta sobre a vida do Nosso Senhor Jesus
Cristo. O Filho de Deus veio a este mundo para falar aos homens sobre
o Seu Pai. Cristo é chamado a Palavra de Deus porque Deus fala com os
homens através de Cristo como um porta-voz. Quando nós ouvimos a
voz de Cristo neste livro, nós estamos ouvindo a Palavra de Deus.
ANTES DA VINDA DA PALAVRA DE DEUS, versículos 1-5
Nós não sabemos a data exata em que o mundo foi criado. Isto
aconteceu a muito tempo atrás. Antes disso, a Palavra estava com Deus.
A Palavra é também chamada o Filho de Deus. Desde o começo, a Palavra
estava com Deus.
Ninguém criou Deus. Ele não teve um começo. Deus não criou o
Filho. A Palavra, que no começo era Deus, também é chamada o Filho
de Deus. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas que nós vemos e
todas as coisas que nós não vemos foram feitas por Deus. Tudo foi feito
pelo Filho de Deus, versículo 3. Assim vemos que Deus não criou o Filho
e que o Filho criou todas as coisas que existem.
A Palavra também é chamada Luz porque Ele mostra ou revela aos
homens o caminho para chegar a Deus.
QUANDO A PALAVRA DE DEUS VEIO AO MUNDO,versículos 6-18
Quando um grande rei pensa em fazer uma viagem, ele manda um
servo ou representante para anunciar a sua chegada. Quando Deus
mandou a Palavra ao mundo, João Batista foi enviado antes para
anunciar as pessoas a chegada do Filho de Deus, versículo 6. João não
era a Luz, mas foi mandado para ser testemunho daquela Luz. Ele queria
que todos acreditassem em Cristo.
O mundo foi feito por Cristo, o Filho de Deus. Apesar disso, quando
Ele veio ao mundo, o Seu próprio povo não O recebeu ou O reconheceu.
Entretanto, aqueles que O receberam e aqueles que O recebem agora
são feitos filho de Deus. Para Experimentar ou receber o novo nascimento
como filho de Deus, é necessário receber Cristo. Isto é, crendo no Seu
Nome. Todos aqueles que crêem no Seu Nome são dados o poder de
serem filhos de Deus, versículo 12. Mesmo que os pais de alguém sejam
filhos de Deus, isto não faz como que suas crianças sejam filhos de Deus.
Não há ninguém na Terra que possa fazer alguém se tornar filho de Deus.
“Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes
de Cristo”(Gálatas 3:26).
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“Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da
incorruptível, pela palvra de Deus, viva, e que permanece para sempre”(1
Pedro 1:23).
“Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem
da vontade do homem, mas de Deus.”(João 1:13).
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Lição 2

OS DISCÍPULOS DE CRISTO
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 2,
versículo 25.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 2.
Na primeira lição nós vimos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele
também é a Palavra de Deus e a Luz. Em recebendo Ele e crendo nEle,
uma pessoa se torna filho de Deus.
JOÃO FALA COM AS PESSOAS SOBRE CRISTO, capítulo 1,
versículos 19-34
Alguns homens foram enviados de Jerusalém para perguntar a João
se ele era o Cristo. Sua resposta foi “Eu sou a voz” (versículo 23). Ele
disse que ele tinha vindo somente para proclamar Cristo aos homens.
No dia seguinte João viu Jesus e disse “Eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo”(versículo 29). Para tirar os pecados do mundo,
Cristo tinha que morrer como um cordeiro. Ele deu Sua vida para nós
não termos que morrer pelos nossos pecados. Por esta razão João chamou
Jesus Cristo o Cordeiro de Deus. Ele sabia que Cristo era o Filho de Deus
(versículo 34).
O PRIMEIRO DISCÍPULO DE CRISTO, capítulo 1, versículos 35-51
Quando João disse que Jesus podia tirar os pecados do mundo, alguns
queriam seguir Cristo. Jesus os recebeu com alegria (versículo 39). Um
deles foi André. Ele trouxe Simão Pedro a Cristo (versículos 41 e 42).
No dia seguinte Cristo viu Filipe e disse: “Segue-me”. Filipe convidou
Natanael para vir e ver Cristo. Natanael reconheceu que Cristo era o
Filho de Deus e o Rei de Israel. Estes homens ouviram a chamada de
Cristo e O seguiram.
O PRIMEIRO SINAL, capítulo 2.
Jesus, Sua mãe Maria e Seus discípulos foram convidados a um
casamento em Caná da Galiléia. Jesus transformou água em vinho.
Maria não podia fazer isto e disse aos Seus discípulos “Fazei tudo quanto
ele vos disser”(versículo 5). Jesus fez este milagre como um sinal para
Seus discípulos de que Ele era o Filho de Deus. Mais tarde, Ele performou
muito mais milagres.
O Senhor foi ao Templo e colocou para fora aqueles que estavam
fazendo negócio no Templo de Deus. Jesus disse a eles que daria Sua
vida e então ressuscitaria. Muitos disseram que acreditavam no Seu
nome (versículo 23), mas Ele sabia o que estava no coração de cada
um. Se você verdadeiramente acreditar em Cristo como o Filho de Deus
e o Cordeiro de Deus, Ele o receberá, e o fará filho de Deus.

5

wog .P65

5

10/2/99, 3:30 PM

Lição 3

UM HOMEM BOM E UMA MULHER
PECADORA
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulos 3 e 4.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 3.
O Filho de Deus veio ao mundo para ajudar os homens. Ele realizou
grandes milagres para que todos soubessem que Ele veio de Deus. Ele
falou com todos do amor de Deus e como eles poderiam ser salvos.
UM PRÍNCIPE DOS JUDEUS, capítulo 3
Nicodemos era um homem bom. Ele era um professor religioso em
Israel e um príncipe dos judeus. Ele rezava todos os dias e ajudava os
pobres. Ele acreditava que as boas obras que ele fazia agradariam a
Deus. Mas Jesus, a Palavra de Deus, disse, “Aquele que não nascer de
novo, não pode ver o reino de Deus”. Nós vimos em lições prévias que
um pessoa é feita filha de Deus quando ela crêe em Cristo e O recebe
como Salvador. Isto é chamado o novo nascimento, porque acorre mais
tarde e num dia diferente do nosso nascimento físico neste mundo.
Nicodemos não conseguia entender isto. Entretanto Jesus falou para
ele do amor de Deus e ele aceitou. Versículo 16 nos diz que o amor de
Deus é tão grande que Ele deu o Seu único Filho pelos nossos pecados.
Qualquer um que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus recebe vida
eterna. Não faz nenhuma diferença o quanto boa ou religiosa uma pessoa
seja ou já foi, esta pessoa necessita nascer denovo. Deus o ama e deu o
Seu Filho para que você tenha vida nEle. Por que não acreditar nesta
verdade e recebê-lO como salvador pessoal?
João Batista queria que todos seguissem Jesus. Sempre ele glorificou
ou deu a glória a Cristo. Versículo 36 nos diz que Deus se manifesta
contra aqueles que não acreditam no Seu Filho.
UMA MULHER PECADORA ACEITA CRISTO, capítulo 4
Depois disto, Cristo foi a Samaria. Ele estava cansado e pediu para
a mulher Lhe dar água para beber. No começo ela não foi muito amigável.
Ele falou para ela que poderia lhe dar uma fonte de água. Ela queria a
água da vida, mas primeiro tinha que entender que ela era uma pecadora
(versículo 18). Até que uma pessoa reconheça sua necessidade, ela
não pode vir a Cristo por ajuda. Jesus disse a ela que Ele era o Cristo
(versículo 25 e 26). Ela imediatamente foi dizer a outras pessoas que
ela havia achado Cristo, o Salvador.
Um homem veio a Cristo e implorou que Ele curasse o seu filho
(versículo 47). O homem verdadeiramente acreditava que Cristo poderia
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ajudar a necessidade do seu filho, e o Senhor o curou. O Filho de Deus
ama todas as pessoas e deu sua vida para que todos possam ser salvos.
Você gostaria de experimentar o novo nascimento? Você não gostaria
de ter a Água da Vida?
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Lição 4

CRISTO AJUDA AS PESSOAS
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulos 4 e 5.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 4.
Nós vimos que o Filho de Deus veio ao mundo para fazer a vontade
de Deus. Deus ama a todos. Cristo deseja ajudar a todos. Nesta lição,
Cristo ajudou um homem que havia estado doente por 38 anos e depois
alimentou 5.000 pessoas.
UM HOMEM DOENTE POR 38 ANOS, capítulo 5
Muitas pessoas doentes estavam perto de um tanque, esperando o
movimento da água. Uma delas não podia andar e havia esperado um
tempão porque ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Entretanto o Filho
de Deus o deu força para levantar-se e andar sozinho.
Isto fez o homem feliz, mas os judeus estavam indignados porque
Jesus o curou no Sábado, o dia santo dos judeus. É bom hoje reservar o
domingo como o dia do Senhor e não trabalhar, mas o Filho de Deus
sempre está pronto para fazer o bem a qualquer momento, em qualquer
dia e em qualquer lugar. Jesus os respondeu que Ele faria o que tinha
visto o Seu Pai fazer (versículo 19). O Pai ama o Seu Filho e O dar o poder
de ressuscitar os mortos e julgar todos os homens (versículos 20-22).
João testemunhou a verdade de Cristo (versículo 33). As obras
que Cristo realizou provam que Ele era o Filho de Deus (versículo
36). Deus Pai também testemunhou que Cristo era o Seu Filho e o
Salvador (versículo 37). E ainda mais, as Escrituras também
testemunham o fato de que Cristo é o Filho de Deus e o Salvador (versículo
38 e 39). Aqueles que não acreditam que Cristo é o Filho de Deus não
podem ser salvos.
CRISTO ALIMENTA CINCO MIL, capítulo 6
Quando o povo estava sem comida, Cristo tomou cinco pães e dois
peixes pequenos e multiplicou-os para que eles tivessem o suficiente
para todos. Quando o povo viu o milagre eles disseram que Jesus era
um profeta e tentaram forçá-lO a ser rei. Muitos hoje estão prontos para
receber Cristo se eles receberem algo material ou uma bênção monetária.
Entretanto, Cristo não recebe aqueles que são hipócritas ou têm razões
ou motivos egoístas.
Depois disso Cristo andou sobre as águas (versículo 19). Ninguém
pode realizar todos estes milagres sem Deus. Por esta razão nós devemos
escutar e dar atenção as palavras de Cristo às pessoas. Somente o Filho
de Deus pode nos dar vida eterna (versículos 35 e 47). Alguns judeus
queriam o Pão da Vida (versículo 34), mas quando Jesus falou com
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firmeza eles não continuaram (versículos 60 e 66). Jesus perguntou aos
Seus discípulos se eles também O virariam as costas. Pedro respondeu
“Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna”
(versículo 68). “E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivente” (versículo 69). Apesar de que haja muitas coisas que
você ainda não entenda, acredite nEle e você terá vida eterna.
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Lição 5

A ÁGUA DA VIDA E A LUZ DA VIDA
Intruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulos 7 e 8.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 5.
Cristo mostrou aos judeus através de Seus grandes milagres, que Ele
era o Filho de Deus. Entretanto, quando eles não entenderam algumas
de Suas palavras, eles não estavam preparados para acreditar nEle.
CRISTO DÁ A ÁGUA DA VIDA, capítulo 7
Os irmãos de Cristo (filhos de José e Maria nascidos depois de Cristo)
não acreditaram nEle no começo (versículo 5). Ele não foi a festa com
eles. Quando Jesus foi ao Templo, Ele ensinou (versículo 14). Jesus
disse: “Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina
conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo” (versículo 17).
Isto ainda é verdade hoje! Você pode saber e fazer a vontade de Deus!
No último dia da festa, Cristo disse que Ele daria a Água da Vida a
todos que viessem a Ele (versículo 37). Ele também disse que se alguém
cresse nEle, rios de água viva correriam deste pessoa para outras.
Ninguém pode ser realmente feliz sem Cristo. Se você crê nEle, você
pode falar para outros sobre vida eterna também.
Alguns acreditavam que Jesus era somente um profeta, e não o
Cristo. Os fariseus queriam prendê-lO. Mas quando eles ouviram Suas
palavras, disseram: “Nunca homem algum falou assim como este homem”.
Você gosta do que Cristo tem dito? Acredite no Filho de Deus agora!
CRISTO DÁ LUZ AO MUNDO, capítulo 8
Os fariseus trouxeram uma mulher adúltera a Jesus. Pelos seus
pecados eles queriam apedrejá-la. Cristo respondeu dizendo: “Aquele
que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra
ela”. Jesus era o único presente sem pecados, mas Ele não a condenou.
Ele não veio para condenar, mas para salvar, e ele disse para a mulher,
“Vai-te, e não peques mais”.
Depois, Ele disse, “Eu sou a luz do mundo”. Luz verdadeira nos faz
ver os nossos pecados e nos mostra o cominho para o Céu. Nós não
podemos ir ao Céu a não ser que os nossos pecados sejam removidos.
Cristo nos mostra os nossos pecados, mas está pronto para removê-los
de nós. Você pode saber se os seus pecados foram removidos.
Aquele que comete pecado é servo do pecado (versículo 34). Nós
pecamos. Nós precisamos de poder para não pecar. Cristo disse, “A
verdade vos libertará” (versículo 32). A Bíblia nos mostra a verdade de
Deus e nos fala do Filho de Deus. Você é pecador. Acredite na verdade e
receba o Filho. Você será livre!
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Lição 6

O HOMEM CEGO E O BOM PASTOR
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulos 9 e 10.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 6.
Nós vimos que Jesus Cristo é a Palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro
de Deus e a Luz do Mundo. No capítulo 9, Ele dá luz a um homem que
nasceu cego.
UM HOMEM CEGO RECEBE SUA VISTA, capítulo 9
Um homem cego de nascença nunca viu nada. Um pecador não
pode ver a glória de Deus. Ele não pode encontrar o caminho de Deus.
Ele necessita luz. Quando Cristo deu vista ao homem cego, seus amigos
não acreditaram. Eles disseram que Jesus era um pecador porque Ele
curou no Sábado (versículos 16 e 24). O homem sabia com certeza de
que tinha recebido luz e que Jesus tinha vindo de Deus (versículo 33). O
homem curado foi colocado para fora da sinagoga.
Cristo foi ao homem para ajudá-lo e revelou para ele que Cristo era
o Filho de Deus (versículos 35-37). Os fariseus continuaram na escuridão,
acreditando que Cristo era somente um homem.
O BOM PASTOR DÁ SUA VIDA POR SUAS OVELHAS, capítulo 10
Jesus é o Bom Pastor que mantém e alimenta Suas ovelhas. Há
muitos que querem roubar e espalhar Suas ovelhas (versículos 10 e 11).
O Bom Pastor cuida e proteje Suas ovelhas.
Cristo estava pronto para dar Sua vida pelas Suas ovelhas
(versículo 11). Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O Pai O ama
porque Ele deu Sua vida por nós (versículo 17). Cristo tem o poder de
dar Sua vida e o poder de recebê-la novamente. Suas ovelhas ouvem a
Sua voz e O seguem (versículo 27).
Você pode ser uma das Suas ovelhas se você ouvir Sua voz no
Evangelho e responder. Se você responder, você possuirá vida eterna, e
ninguém poderá tirá-lo das mãos do Pai (versículos 28 e 29). Cristo e
Seu Pai são um.
Os judeus não acreditaram no Bom Pastor; mas muitos seguiram
Cristo (versículo 42). Acontece o mesmo hoje. Muitas pessoas ouvem e
lêem as palavras de Cristo. Alguns acreditam e são salvos. Outros não
acreditam e por esta razão estão perdidos.
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Lição 7

LÁZARO E MARIA
Instruções para o aluno:
1.Leia João, capítulos 11 e 12.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 7.
O Filho de Deus é o Bom Pastor. Ele deu Sua vida pelas Suas ovelhas.
Elas ouvem a Sua voz e O seguem. Ele dá vida eterna a todos aqueles
que acreditam nEle.
O FILHO DE DEUS RESCUSSITA UM HOMEM, capítulo 11
Na cidade de Betânia moravam duas irmãs, Maria e Marta. Lázaro,
o irmão delas, estava muito doente e morreu (versículo 4). Marta e
Maria sabiam que se Jesus tivesse estado lá ele não teria morrido
(versículos 21 e 32). Jesus disse a Marta: “Eu sou a ressurreição e a vida;
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá”.
Cristo foi ao sepulcro de Lázaro e falou em voz alta: “Lázaro, sai
para fora”. Deste jeito Lázaro recebeu vida, levantou-se e saiu do sepulcro
na frente deles. Muitos dos judeus então acreditaram nEle, mas os fariseus
ainda não acreditavam.
Todos homens são pecadores. Eles estão mortos em seus pecados e
não têm vida. Somente o Filho de Deus pode nos dar vida. Um dia,
todos os homens rescussitarão e se apresentarão na frente de Deus. Então
será tarde de mais para a salvação. Agora é a hora de ser salvo.
ALGUNS HOMENS DÃO A GLÓRIA AO SENHOR JESUS, capítulo 12
Foi normal para Maria e Marta amar o Senhor Jesus porque Ele
havia rescussitado o irmão delas. Elas fizeram um jantar em Sua honra,
e Maria lavou os pés de Jesus com um perfume especial. Judas, um
ladrão, e um dos doze apóstolos, criticou o que Maria fez (versículo 5).
Depois Cristo foi a Jerusalém. Muitas pessoas tomaram ramos de
palmeiras e vieram receber Jesus nas ruas e honrá-lO (versículos 12-16).
Alguns gregos também vieram ver Cristo. Cristo disse a multidão que
era necessário que Ele morresse (versículo 24). Deus falou dos Céus
verificando que Jesus era o Filho de Deus e que Ele estava sendo
glorificado através dEle (versículo 28).
Outros acreditavam nEle, mas estavam com medo dos fariseus e
não O confessaram (versículo 42). Eles amavam o elogio ou louvor dos
homens mais do que os louvores de Deus (versículo 43). Deus mandou o
Seu Filho a este mundo e Jesus disse: “Quem crê em mim, crê , não em
mim, mas naquele que me enviou” (versículo 44). Você acreditaria nEle
agora?

12

wog .P65

12

10/2/99, 3:30 PM

Lição 8

CRISTO ENSINA SEUS DISCÍPULOS
Instruções para o aluno:
1.Leia João, capítulos 13 e 14.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 8.
O Filho de Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece os corações de
todos aqueles que crêem nEle. Ele também sabe de tudo que acontecerá
no futuro. Cristo conhece Deus e pode mostrar aos homens o caminho
para Deus.
CRISTO VOLTA AO CÉU, capítulo 13
Cristo veio de Deus e voltaria a Ele (versículo 3). Entretanto, Ele
estava preparado para tomar o lugar de um servo e lavar os pés dos
discípulos.
Cristo deu Sua vida e Seu sangue para nos limpar dos nossos pecados.
No versículo 10, Ele disse quem havia sido lavado estava todo limpo.
Então no versículo 15, Cristo disse que nós deveríamos servir aos outros
como Ele havia dado o exemplo.
O Filho de Deus sabia quem iria traí-lO e entregá-lO aqueles que O
matariam. Este era Judas, um dos discípulos. João, outro discípulo,
queria saber quem seria. Ele respondeu que seria aquele que Ele deu o
pedaço de pão (versículo 26). Pedro disse que ele daria sua vida por
Cristo. Cristo respondeu que Pedro iria negá-lO (versículo 38).
CRISTO ESTÁ VOLTANDO NOVAMENTE, capítulo 14
Quando o Senhor disse aos discípulos que Ele morreria, eles estavam
tristes. Então Ele os disse para não se pertubarem e que Ele voltaria
denovo (versículo 3).
No versículo 6, o Filho de Deus diz que Ele é o único caminho para
o Céu. Ele acrescenta que ninguém pode vir ao Pai excepto através
dEle. A única maneira de ir ao Pai é através de Cristo, Ele é o caminho,
a verdade e a vida. Não há outra maneira. Cristo rezou ao Pai e pediu
que mandasse o Espírito Santo para encher aqueles que haviam acreditado
nEle. Depois Jesus deu a eles a Sua paz (versículo 27).
Deus está furioso por causa de pecado. Entretanto, se você receber
Cristo, Deus perdoa seus pecados. Então ao invés de medo haverá paz
perfeita no seu coração e na sua vida. Venha a Cristo agora!
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Lição 9

A VIDEIRA VERDADEIRA
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulos 15 e 16.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 9.
Jesus é como uma videira ou tronco de árvore que dá vida aos
galhos. Entretanto, para chegar mais próximo de Jesus, é necessário ser
limpo. Pecado contamina e corrompe o nosso coração e Deus odeia
pecado. Como então podemos nos aproximar de Deus?
No versículo 3 lemos que podemos ser feito limpos através da
Palavra. Cristo ensina muitas coisas sobre Deus no Evangelho de João.
Lembre-se de que Ele é chamado a Palavra de Deus no capítulo 1. Esta
lição e o Evangelho de Deus ajudarão você a saber que a Palavra de
Deus nos faz limpos.
No versículo 13, nós vemos que ninguém tem maior amor do que
aquele que dá sua própria vida pelos seus amigos. Não há muitas pessoas
que dariam sua vida por um amigo. E mais raro ainda, Cristo deu Sua
vida pelos seus inimigos. O amor de Cristo é maior do que o amor de
qualquer outro ser humano.
Apesar disto, muitas pessoas odeiam Deus e são contra o Seu Filho.
Aquele que é contra Deus é contra Cristo. Cristo é o único Filho de Deus
e o único caminho ao Pai.
CRISTO ENSINA OS DISCÍPULOS, capítulo 16
A obra do Espírito Santo é confortar e consolar aqueles que acreditam
em Cristo (versículo 7). A obra do Espírito Santo também é fazer o
mundo reconhecer pecado (versículo 8). Se você reconhece que é pecador,
acredite em Cristo agora.
O Pai tem dado todas as coisas ao Filho (versículo 15). Por esta
razão nós sabemos que Deus ama o Filho. Como resultado, receber Cristo
é receber Deus, rejeitar Cristo é rejeitar Deus.
Novamente no versículo 28, o Senhor diz claramente que Ele veio
do Pai e retornaria ao Pai. Cristo é o único Filho de Deus, Ele é o único
salvador do mundo. Os discípulos acreditavam que Cristo sabia todas as
coisas e tinha vindo de Deus (versículo 30). Você acredita nisto?
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Lição 10

CRISTO REZA PELOS SEUS DISCÍPULOS
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulo 17.
2.Leia esta lição.
3.Responda as perguntas da prova 10.
Neste capítulo veremos as palavras que Cristo rezou a Deus, Seu Pai
(versículo 11).
O QUE CRISTO TEM FEITO POR NÓS, versículos 1-8.
Deus tem dado poder ao Seu Filho, para que Cristo tivesse vida
eterna (versículo 2). Deus não tem dado este poder a mais ninguém.
Somente Cristo pode nos dar vida. Vida Eterna é conhecer o único
verdadeiro Deus e Salvador, Jesus Cristo, aquele que Deus enviou
(versículo 3). Você pode conhecer Cristo através da Palavra e ter vida
eterna.
Para nos dar vida, Cristo teve que dar a Sua própria vida. Deus
estabeleceu que por causa de pecado todos têm que morrer. Nós não
podemos fazer nada para nos salvar. Cristo fez todo o trabalho e terminou
tudo que era necessário para efetuar a nossa salvação (versículo 4).
Deus nos amou tanto que Ele deu esta tarefa ao Seu Filho.
Deus Pai deu palavras a Cristo para serem entregue a nós (versículo 8).
Cristo é a Palavra de Deus e veio ao mundo para nos contar do amor de
Deus. Os discípulos receberam as palavras que Cristo nos trouxe. Eles
acreditaram que Cristo veio do Pai.
O QUE CRISTO ESTÁ FAZENDO POR NÓS, versículos 9-21.
Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Depois
Ele retornou ao Pai no Céu. Ele está sentado a direita do Pai em
sublimidade e glória. O que Cristo faz agora? Quando nós acabamos de
trabalhar geralmente descansamos. Jesus Cristo está rezando por aqueles
que têm acreditado nEle (versículo 9). Ele nunca está cansado ou precisa
descansar. Cristo reza dia e noite sem parar pelos Seus. Nós não
precisamos de ninguém para rezar por nós. Nós não precisamos de um
homem ou uma mulher para enteceder por nós. Nós não precisamos de
um ser humano, mas sim Deus. Somente Deus pode perdoar pecado.
Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens.
O QUE CRISTO FARÁ POR NÓS, versículos 22-26.
Cristo nos amou e morreu por nós. Sem dúvida Ele quer que nós
estejamos com Ele aonde Ele está. No versículo 24 Cristo reza para que
nós estejamos com Ele. Comunhão com Cristo não se completará até
que estejamos com Ele. Cristo voltará para nos levar com Ele a presença
do Pai. Querido amigo, se você nunca recebeu Cristo como seu único,
todo suficiente, Salvador pessoal, você não tem parte com o Pai e o
Filho. Por que não receber Cristo hoje?

15

wog .P65

15

10/2/99, 3:30 PM

Lição 11

CRISTO A CAMINHO DA CRUZ
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulos 18 e 19.
2.Leia esta lição cuidadosamente.
3.Responda as perguntas da prova 11.
Esta lição nos traz a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez
você tenha se perguntado por que alguém como o Filho de Deus teve que
morrer. Nós vimos que o Filho de Deus foi feito carne. Ele se tornou
homem para que Ele podesse morrer pelos homens.
CRISTO PERANTE JUÍZES HUMANOS, capítulo 18, versículos 1-27.
Depois de interceder pelos discípulos, Cristo foi a um jardim para
rezar denovo. Judas negociou com alguns sacerdotes para entregar Cristo
nas suas mãos. O Senhor Jesus não resistiu ou tentou fugir. Ele se rendeu
voluntariamente aqueles que vieram O prender.
Enquanto Cristo estava sendo interrogado, Pedro negou o Senhor
três vezes (versículos 17, 25, 27).
CRISTO PERANTE PILATOS, capítulo 18, versículo 18 até capítulo 19
versículo 16.
Os judeus queriam matar Cristo, mas não tinham autoridade para
isto. Pilatos era o juiz romano sobre Israel e tinha autoridade. Pilatos,
depois de entrevistar Cristo, estava convencido de que Cristo não era
culpado e queria libertá-lO. Entretanto o povo queria a morte de Cristo.
Eles imploraram para Barrabás ser solto, um ladrão (versículo 40).
CRISTO MORRE NA CRUZ, capítulo 19, versículos 17-42.
Cristo foi levado para fora da cidade. Suas mãos foram pregadas na
cruz. Enquanto em agonia e sofrimento na cruz, Ele lembrou de Sua
mãe e tomou conta dela (versículos 26-28). Finalmente Ele disse “Está
consumado” (versículo 30), e entregou o espírito. Um soldado furou Seu
lado com um lança. Depois José de Arimatéia se apresentou a Pilatos e
pediu para levar o corpo de Jesus. Nicodemos veio e ajudou José a
preparar o corpo de Jesus para o funeral e O colocar no sepulcro novo
perto de um jardim.
Nós vemos que Judas ajudou aqueles que odiavam Jesus; como os
judeus queriam a morte de Jesus, e como Pilatos finalmente deu Jesus
aos judeus para ser crucificado. Você está com aqueles que amam Cristo
or aqueles que odeiam Cristo?
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Lição 12

CRISTOU RESSUSCITA DOS MORTOS
Instruções para o aluno:
1.Leia o Evangelho de João, capítulos 20 e 21.
2.Leia esta lição cuidadosamente.
3.Responda as perguntas da prova 12.
4.Envie somente a secção de provas para serem corrigidas.
A Palavra de Deus foi feita carne e morou entre os seres humanos.
Ele mostrou ao mundo o amor de Deus, mas muitos O odiaram. Ele foi
levado perante um juiz e o povo pediu pela Sua morte. Cristo morreu,
mas Deus O ressuscitou dos mortos.
MARIA MADALENA VÊ O SENHOR, capítulo 20, versículos 1-18.
No domingo de madrugada, Maria Madalena foi ao lugar onde o
corpo de Jesus havia sido colocado. Ela viu que a pedra tinha sido
removida da entrada. Ela correu para dizer a Pedro e João que o corpo
de Jesus não estava mais lá.
Os discípulos foram para suas casas, e Maria Madalena ficou do
lado de fora chorando. Jesus falou com ela, mas ela não percebeu que
era Ele (versículo 16).
OS DISCÍPULOS VÊEM O SENHOR, capítulo 20, versículos 19-31.
Os discípulos se reuniram e fecharam as portas com medo dos judeus.
O Senhor Jesus apareceu no meio deles, mostrando que Ele estava vivo.
Ele saudou os discípulos dizendo: “Paz seja convosco”. Eles estavam
bastate feliz. Tomé não estava com eles naquele momento e não
acreditou que o Senhor havia ressuscitado. Oito dias depois o Senhor
apareceu aos discípulos denovo. Desta vez Tomé estava com eles. O
Senhor Se apresentou especialmente a Tomé que estava chateado por
não ter acreditado e disse: “Senhor meu, e Deus meu”.
OS DISCÍPULOS VÃO PESCAR, capítulo 21.
Mais tarde os discípulos foram pescar e pescaram a noite toda.
Entretanto eles não pegaram nada. De manhã, eles viram o Senhor na
praia junto a uma fogueira. Ele os disse para lançar a rede no lado
direito do barco. Eles pegaram muitos peixes. Denovo, eles reconheceram
que foi o Senhor. Jesus preparou os peixes e todos comeram juntos.
Mais tarde o Senhor perguntou a Simão Pedro, “Simão, filho de
Jonas, amas-me?” três vezes. Então o Senhor disse a Pedro, “Apascenta
as minhas ovelhas” (versículos 15-17).
O discípulo João escreveu este livro da Bíblia (versículo 24).
Cristo também ensinou e fez muito mais do que está escrito neste
livro (versículo 25).
Se você crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, você será salvo
e terá vida eterna.
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E AGORA…
O QUE SEGUE?
Nós o parabenizamos por ter completado este curso da vida do Senhor
Jesus Cristo. Quando recebermos suas provas nós as corrigiremos e
mandaremos para você o próximo curso desta série. Há muitos mais
cursos que nós oferecemos que serão de benefício espiritual para você.
Este curso por correspondência é o primeiro nesta série oferecido
por:
(Write here who is offering this course)
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