O QUE VOCÊ FARÁ?

A PALAVRA DE DEUS

Você leu as 12 lições e os 21capítulos do Evangelho de João. Você aprendeu que
Jesus, o Filho de Deus, nunca pecou, mas sim morreu pelos nossos pecados.
O QUE VOCÊ ACHA DISSO?
Como sempre, leia estas frases e escreva V para aquelas que são verdadeiras e F
para aquelas que são falsas.
1.Eu sei que Jesus é o Filho de Deus.

PROVAS
Nome:_______________________________________________
Endereço_____________________________________________

2.Eu sei que Ele morreu para salvar as pessoas de seus pecados.

Cidade: ______________________Estado:________cep:______

3.Eu acredito que eu sou um pecador e que Cristo morreu por
mim.

País:_________________________
Nota:_______

4.Eu AGORA recebo Cristo como meu Salvador.
(Se já for salvo, escreva neste espaço a data aproximadamente que
você recebeu Cristo)
5.Eu agora serei grato a Deus por perdoar meus pecados e me dar
vida eterna.
Escreva neste espaço a razão pela qual você irá para o Céu quando morrer.
------------------------------ Dobre nesta linha ------------------------------

Se você tiver qualquer pergunta, por favor escreva as perguntas no espaço abaixo.
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Selo

VERSÍCULOS NOTÁVEIS

INSTRUÇÕES
Para assimilar este curso o melhor possível nós sugerimos o seguinte:
1.Peça a Deus que lhe ajude antes de estudar.
2.Leia atentamente as instruções no começo de cada lição.
3.Responda as provas sem olhar a lição (de cabeça) e escreva as respostas à lápis.
4.Confira as respostas com a lição e passagens Bíblicas e faça as correções
necessárias antes de colocar a resposta final.
5.Quando você terminar, destaque a secção de provas do meio do livro e envie
somente as doze provas.
Nós corrigiremos as provas e mandaremos de volta para você com um nota. Nós
o enviaremos o próximo curso do programa e também um Novo Testamento. Se você
tirar 7.0 ou mais poderá continuar estudando os outros cursos seguintes.

Há muitos versículos no livro escrito por João sober inspiração do Espírito
Santo. Nós o mostraremos alguns e recomendamos que você os memorize.
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, aos que crêem no seu nome;” (1:12).
Aqui nós aprendemos que aqueles que acreditam no Filho, Ele os dá o
poder de se tornarem filhos de Deus. Nenhum homem ou religião tem este
poder. Somente recebendo Cristo nós podemos nos tornar filhos de Deus.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna.”( 3:16).
Este é um dos versículos mais conhecido e mais importante em toda a
Bíblia. Diz que Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho por nós. “Quem
crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado” (3:18).
“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.” (3:36).
“Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas
passou da morte para a vida.” (5:24).
Ele que ouve (ou lê) as palavras de Cristo e acredita em Deus possui
agora mesmo, hoje, vida eterna. Ele nunca será condenado. Você teve esta
experiência?
Nós temos lido verdades maravilhosas sobre o Senhor neste Evangelho.
“Eu sou o pão da vida” (6:35). Cristo satisfaz o coração daquele que O
possui.
“Eu sou a luz do mundo” (8:12). Aquele que segue Cristo não caminha no
escuro.
“Eu sou a porta” (10:9). Se entrarmos através dEle, estaremos seguros.
“Eu sou o bom Pastor” (10:11). Ele tomará conta de nós.
“Eu sou a ressurreição e a vida” (11:25). Se nós cremos nEle, mesmo que
morremos, teremos vida eterna.
“Eu sou o caminho, e a verdade e a vida” (14:6). Não há outro caminho ao
Pai; em Cristo somente está a verdade; viver é uma simples existência sem
Cristo.
“Eu sou a videira verdadeira” (15:1). Se nós estamos nEle compartilharemos
de Sua força e Seu sustento.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, a Palavra de Deus, é um Salvador
maravilhoso. Você pode dizer: “Ele é o meu Salvador?” Se não, coloque a sua
fé neste momento em Cristo para o perdoar, dar vida eterna e salvação. Se
você receber Cristo, Ele o receberá! Cristo morreu na cruz pelos seus pecados.
Deus perdoará os pecados de todos aqueles que crêem no Seu Filho.
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Prova 12

Prova 1

CRISTO RESSUSCITA DOS MORTOS

QUANDO DEUS VEIO AO MUNDO

1. Homens crucificaram Cristo, mas Deus O ressuscitou dos
mortos.

Há dez sentenças em cada prova. Umas são verdadeiras e outras são falsas.
Depois de ler João, capítulo 1,versículos de 1 à 18 e a lição, leia as sentenças. Se a
sentença está de acordo com o Evangelho de João e a lição, escreva verdadeira or V. Se
a sentença não for verdadeira, escreva falsa or F no espaço abaixo. Exemplo:
0. Cristo é o Filho de Deus

2. Maria Madalena disse a João e Tomé que o Senhor tinha sido
retirado da sepultura.
3. Maria não foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado.
4. Quando Jesus disse o nome de Maria ela O reconheceu.
5. Cristo assoprou nos discípulos e os deu o Espírito Santo.

Você deve saber que esta sentença é verdadeira. Então escreva verdadeira ou V no
espaço ao lado.
0. Cristo é o Filho de Deus
Agora leia estas dez sentenças e escreva V ou F no espaço ao lado.

6. Tomé viu Cristo e exclamou “Senhor meu, e Deus meu!”.
7. O Senhor apareceu aos discípulos uma vez depois da ressurreição.

1. João nós dá a história de Cristo, o Filho de Deus.
2. O Filho de Deus é chamado a Palavra e a Luz.

8. Cristo perguntou Pedro três vezes se ele O amava.
9. João é o discípulo que escreveu estas coisas.
10. Eu posso ser salvo hoje se eu acreditar em Cristo como o Filho
de Deus e salvador do mundo.

3. No começo Deus criou a Palavra.
4. O Filho de Deus nos mostra o caminho a Deus.
5. João Batista não era a Luz, mas sim o testemunho da Luz.
6. Se o meu pai é Filho de Deus isto me faz Filho de Deus também.
7. Quando Cristo veio ao mundo, todos O receberam com alegria.
8. Moisés foi um grande profeta e graça e verdade veio através
dele.
9. Muitas pessoas têm visto Deus.
10. Se eu acredito em Cristo, eu serei feito Filho de Deus.
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Prova 2

Prova 11

OS DISCÍPULOS DE CRISTO

CRISTO A CAMINHO DA CRUZ

1. João disse: “Eu sou Cristo”.

1. O Filho de Deus se tornou homem e morreu pelos nossos
pecados.

2. João chamou Jesus: “O Cordeiro de Deus”.
3. João viu o Espírito de Deus descender como uma pomba sobre
o Senhor Jesus.
4. André, Filipe, Simão Pedro e Natanael foram feitos filhos de
Deus.
5. André, ouviu de João sobre o Senhor Jesus, e ele trouxe Pedro
ao Senhor.

2. Os sacerdotes e fariseus negociaram com Judas a traição de
Cristo.
3. Pedro chorou depois de negar que era um seguidor de Jesus
Cristo.
4. Pilatos disse: “Qual é a verdade”.
5. O povo queria crucificar Barrabás em vez de Cristo.

6. O primeiro milagre foi um sinal para os discípulos de que Jesus
era o Filho de Deus.

6. Homens maus colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de
Cristo para zombar dEle.

7. Jesus colocou para fora aqueles que estavam fazendo negócio
na casa de Deus.

7. Os sacerdotes acreditavam que Cristo era um rei verdadeiro.

8. Cristo sabia que Ele daria Sua vida e ressuscitaria.
9. Cristo conhece os corações de todos os homens.
10. Se uma pessoa receber Cristo, Cristo também a receberá.

8. Três homens foram crucificados em três cruzes.
9. Cristo não podia perdoar aqueles que O haviam crucificado.
10. Cristo foi colocado numa sepultura num jardim perto da onde
Ele foi crucificado.
Se você tiver mais amigos, escreva os seus nomes e endereços e nós os mandaremos
este curso.
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Prova 10

Prova 3

CRISTO REZA PELOS SEUS DISCÍPULOS

UM HOMEM BOM E UMA MULHER
PECADORA

1. Nós lemos sobre o Senhor rezando ao Pai no capítulo 17.
2. Somente o Senhor Jesus Cristo tem o poder de dar vida eterna.
3. Vida eterna é obtida somente através do conhecimento do
verdadeiro Deus e Jesus Cristo.

Nós podemos ler muitas coisas hoje que contradizem a Palavra de Deus. Nestas
lições nós tentamos apresentar os fatos de acordo com a Palavra de Deus. Entretanto,
nas provas, algumas sentenças não são verdadeiras. Isto é feito de propósito. Aqui,
está em suas mãos perceber quais são as verdadeiras e falsas.

4. Eu devo trabalhar sem parar par obter a salvação de Deus.
1. Nicodemos era um homem mau.
5. A Palavra de Deus tem nos dado as palavras de Deus.
6. É necessário que os santos e anjos intercedam por nós.

2. O novo nascimento acontece no momento que uma pessoa
acredita em Cristo e O recebe.

7. A Palavra de Deus é sempre verdadeira.

3. Somente as piores pessoas necessitam o novo nascimento.

8.Cristo rezou para que o mundo acreditasse que o Pai O havia
enviado.

4. Deus enviou o Seu Filho para condenar o mundo.
5. João queria que o povo o seguisse.

9. Cristo rezou para que o mesmo amor que o Pai tinha por Ele
podesse estar naqueles que sabem que o Pai enviou o Filho.
10. O Pai não amou o Filho porque se Ele O tivesse amado, não
teria permitido que Ele morresse.

6. Qualquer um que acredite em Cristo recebe vida eterna.
7. A mulher na fonte, com quem Cristo falou, era virtuosa.
8. Para obter a água da vida, eu preciso admitir que eu sou pecador
e vir a Cristo.
9. A mulher chamou outros para vir a Cristo.
10. O segundo milagre que Cristo performou foi a cura do filho de
um homem nobre.
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Prova 4

Prova 9

CRISTO AJUDA AS PESSOAS

A VIDEIRA VERDADEIRA

1. O homem que havia estado doente por 38 anos tinha muitos
amigos para o ajudar.

1. Cristo é a videira verdadeira e aqueles que acreditam nEle são
como galhos.

2.Cristo ajudou o homem doente o levando ao médico.

2. Todo homem é limpo o suficiente para apresentar-se perante a
Deus.

3. Os judeus estavam muito contentes que Cristo tinha curado o
homem no Sábado.
4. Aquele que ouve a Palavra de Deus e acredita em Cristo tem
vida eterna.
5. Deus deu ao Filho o poder de dar vida também.
6. Deus e a Bíblia são testemunhos de Cristo.
7. Muitas pessoas seguiriam Cristo se Ele os prometesse riquezas.

3. A Palavra de Deus nos limpa.
4. Jesus mostrou o Seu amor quando morreu por nós.
5. Se eu fizer o que Cristo ensina, eu sou Seu amigo.
6. O Espírito Santo é testemunho de Cristo.
7. Receber Cristo é receber Deus.
8. Jesus prometeu aos discípulos que todo mundo amaria eles.

8. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre a água eles
ficaram com medo.

9. Cristo rezou por aqueles que iriam crer nEle.

9. Cristo é o verdadeiro Pão do Céu.

10. Como há muitos caminhos a Deus, Cristo é apenas um deles.

10. Muitos daqueles que eram discípulos de Jesus não tinham
certeza de que Ele era o Filho de Deus.

Você se lembra de outros amigos? Escreva seus nomes e endereços e nós
mandaremos um curso para eles.
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Prova 8

Prova 5

CRISTO ENSINA SEUS DISCÍPULOS

A ÁGUA DA VIDA E A LUZ DA VIDA

1. Jesus veio do Pai e retornou ao Pai.

1. Os irmãos de Cristo acreditaram nEle desde o começo.

2. Aqueles que são lavados por Cristo são completamente limpos.

2. Se qualquer um fizer a vontade de Deus, Deus o mostrará a
verdade dos ensinamentos de Cristo.

3. Satanás colocou no coração de Judas para trair Cristo.

3. Se eu acredito em Cristo eu posso mostrar a outros quem é a
água da vida.

4. Cristo sabia que Judas iria traí-lO.
5. Cristo também sabia que Pedro iria negá-lO.
6. Cristo ensinou Seus discípulos que Ele morreria e ressuscitaria.

4. Os fariseus disseram: “Nunca homem algum falou assim como
este homem”.

7. Cristo é o único caminho ao Pai.

5. Jesus disse que a mulher pecadora deveria morrer.

8. Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar.

6. Ele disse que ela poderia continuar a pecar se ela quisesse.

9. Cristo dá Sua paz a todos que O amam.

7. A verdadeira Luz nós mostra o único caminho a Deus.

10. Nós provamos nosso amor ao Senhor mantendo Seus
mandamentos.

8. Eu preciso poder para parar de pecar.
9. O diabo é o pai das mentiras.
10. Abraão viveu centenas de anos antes de Cristo, mas Cristo
disse que Ele existiu antes de Abraão.
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Prova 6

Prova 7

O HOMEM CEGO E O BOM PASTOR

LÁZARO E MARIA

1. O Filho de Deus é o Cordeiro de Deus e a Luz do mundo.

1. Maria, Marta e Lázaro moravam em Betânia.

2. O homem cego lavou o lodo dos seus olhos com água e pôde ver.

2. Lázaro ficou doente e morreu.

3. Depois que o homem cego foi curado, algumas pessoas disseram
que Jesus era um pecador.

3. Jesus chorou na frente do sepulcro de Lázaro.

4. O homem que tinha nascido cego acreditava que Jesus era o
Filho de Deus.
5. O Senhor Jesus é a Porta do Céu dada por Deus.
6. O Bom Pastor dá sua vida por suas ovelhas.
7. A verdadeira ovelha segue Cristo e escuta s Sua voz.
8. A ovelha pode ser removida das mãos de Deus, das mãos do
Filho e das mãos de Deus Pai.

4. O Filho de Deus chamou Lázaro para sair do sepulcro.
5. O Filho de Deus pode dar vida aqueles que estão mortos em
seus pecados.
6. Caifás disse que seria melhor se alguém morresse pelo povo.
7. Muitos dos judeus que viram as coisas que Jesus fez acreditaram
nEle.
8. Muitas pessoas chamavam Jesus o Rei de Israel.
9. Deus falou com Seu Filho dos Céus.

9. No Evangelho de João, nós vemos que nem todos acreditam em
Cristo.

10. Aqueles que crêem em Cristo, crêem em Deus Pai.

10. Se eu vir a Cristo, reconhecendo-O como o meu Pastor, Ele
tomará conta de mim sempre.

Você tem alguns amigos que gostaria que nós enviássemos este curso? Se tiver,
escreva seus nomes e endereços no espaço abaixo.
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