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EVANGELHO DE JOÃO 
PROPÓSITO DO CURSO 

 

I - Trazer Um Entendimento Mais Claro Da Vida De Cristo: 
 A) As declarações sobre Ele mesmo 
 B) A divindade de Cristo 
 C) Os constantes confrontos contra Ele 
 D) A absoluta certeza que Cristo tinha de sua pessoa 
 E) Como Ele conhecia Deus como Pai 
 F) A insistência em fé dinâmica para segui-lo 
 G) Que somente nele há vida eterna 
 

II - O Lugar E Ênfase Da Palavra De Deus:  
 A) A revelação dos Evangelhos synoptical não inclui 
 B) O Logos foi encarnado 
 C) A Palavra de Deus é a origem de tudo de Deus 
 D) A Palavra viva no meio de nós na pessoa de Jesus 
 E) Agora a Palavra esta no nosso meio tomando carne mediante aquele que crê 
 F) A vida vem mediante a Palavra 
 
 

OBJETIVOS: 

 
A) Levar ao aluno a importância da fé ativa em Deus mediante Jesus Cristo 

B) Encorajar o aluno a buscar a revelação de quem ele é em Cristo Jesus 

C) Motivar o aluno a andar como Cristo 

D)  Para o estudante vencer toda oposição 

E) Para o aluno se dedicar mais e mais em ajudar aos outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“INTRODUÇÃO” 

 
I - Por Que João É Diferente Dos Evangelhos Synopticos?: 
 A) Mateus, Marcos e Lucas contam as obras e os ensinos 
 B) João conta mais da pessoa de Cristo 
  1) Eterna natureza como verbo 
  2) Encarnação como filho 
  3) A Palavra em açã 
  4) Declarações de Jesus 
  5) A promessa de vida eterna 
 C) O evangelho de João ensina o que é a Palavra 
  1) Jesus é a Palavra em forma humana 
  2) A Palavra é o meio de crer em Deus 
  3) A Palavra mostra como conhecer a verdade 
  4) Como receber vida eterna 
  5) O poder do Espírito para Salvação, fé e vida 
 D) Sem João teríamos um entendimento limitado de 
  1) Quem é Jesus Cristo o Filho de Deus 
  2) A promessa de vida eterna 
  3) A importância da fé 
  4) O que Jesus disse sobre Ele mesmo 
  5) A forma de oposição contra Ele por parte dos Judeus 
  6) A promessa do Consolador 
  7) Como orar 
  8) O Novo nascimento 
  9) Como Jesus lidou com as pessoas individualmente 
  10) A prova da ressurreição dos mortos 
 

II - A Declaração Do Propósito Do Evangelho: 
 A) João 20:30,31 “Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o  
     Cristo o Filho de Deus, e para que, crendo tenhais vida em meu nome” 
 B) Três palavras: Sinais, crer e vida 
  1) Sinais: Milagres como testemunhos materiais para confirmar verdades  
     espirituais João escolheu estes de propósito específico para provar sua  
     divindade 
   a) Os sete sinais dados em João, estão dados como evidência para  
       aceitarmos Jesus, como Filho de Deus Sinais são para hoje  
       (Mc 16:16-20; Hb 13:8) 
  2) Transformando água em vinho: Jo 2:1-11 
   a) Jesus declarou-se Senhor em necessidade  
  3) Cura de um paralítico:   Jo 5:1-9,14 
   a) Jesus declarou-se acima de enfermidade: Jeová Rafá 
  4) Multiplicação dos pães: Jo 6:1-14 
   a) Jesus se declarou Jeová Jhirê - O Senhor Proverá 



EVANGELHO DE JOÃO 

“INTRODUÇÃO” 
continuação 

 

II - A Declaração Do Propósito Do Evangelho: 
          5) Andando sobre a água:  Jo 6:16-21 
   a) Jesus declarou-se Senhor acima de circunstancias ou dificuldades e  
        leis naturais 
  6) Cura do homem que nasceu cego:  Jo 9:1-12 
   a) Jesus declarou-se Senhor da Glória 
  7) Ressurreição de Lázaro: Jo 11:1-46 
   a) Jesus declarou-se Senhor da ressurreição: Vida 
  8) Creias:  Usado em diversas formas: 98 vezes Nunca significa simples  
      aceitação de idéias Normalmente convicção de uma declaração pessoal de  
      Jesus ou completo compromisso Jesus sempre procurou fé completa e  
      absoluta nos seus discípulos João dedicou-se em escrever para criar fé 
  9) Vida - Zoe - João escreveu para criar o maior objetivo de vida O propósito  
      é a finalidade de crer e para ter a vida:  Jo 17:3 A vida consiste em  
      consciência, contato e continuação O evangelho nunca pede fé sem razão  
     adequada para compromisso Vida é o oposto de juízo, condenação e morte:  
      Jo 3:17; 5:24; Rm 8:1,2 
 C) João foi escrito para a defesa de uma posição moral estabelecida para combater  
      filosofias pagãs, místicas e Gnostica 
 D) O quarto evangelho interpreta a vida de Jesus como o Messias do VT Deus foi  
      encarnado em Cristo como fato e a assimilação desta vida no dia a dia dos seus  
      discípulos 
 

III - Analise Das Divisões Em João: 
 A) Prologue  1:1-18 - Declara sua natureza e missão 
 B) Período de consideração  1:19; 4:54 - Os discípulos começam a crer nEle  
     por causa dos milagres Apresentou-se como mestre de necessidades humanas 
 C) Período de controvérsi - 5:1; 6:71 - Jesus é o centro de desavença entre Ele e  
     os que não acreditaram Climas com Pedro:  6:67-69 - Demonstrando fé dos  
     doze versos população geral 
 D) Período de conflito - 7:1; 11:53 - Tendência de toda controvérsia e desenvolver  

     até aqui Quatro vezes os Judeus procuraram matá-lo:  7:19,25;8:37;11:53 

 E) Período de crise -11:54; 12:36 - Imediatamente antes da semana de Páscoa  

     Ele apresenta - se para a última escolha 

 F) Período de conferência - 12:36; 17:26   Jesus reúne os Discípulos em  

     preparação para a sua morte 

 G) Período de consumação - 18:1-20;31   A crucificação em termos humanos  

      terminou em tragédia 

 H) Epilogue - 21:1-25   Usando fé, ênfase e “Agora siga” 
 
 
 



EVANGELHO DE JOÃO 

“INTRODUÇÃO” 
continuação 

 

IV - Ordem Cronológica: 
 A) João é mais sistemática do que Lucas Lucas colocou em ordem ao redor de  
     eventos, política e geografia João concentrou-se ao redor das festas Judaicas 
 B) Exemplo de ordem:   Jo 1:29,35,43;2:11   “No dia seguinte” 
 C) Observações da páscoa:  2:13; 6:4; 11:55   Possivelmente 5:1 
 D) A maior parte do livro é da última semana de vida:  11:54; 20:29 
 
 

V - Vocabulário: 
 A) O freqüente uso de diversas palavras indicam temas definidos 

  1) Crer:  98x 

  2) Vida:  36x 

  3) Palavra 

  4) Mundo:  77x 

 B) Contrastes: 
  1) Luz / trevas 
  2) Amor/ ódio 
  3) Vida/ juízo, condenação e morte 
  4) Tomé - Fé crescente/ Pilatos - fé caindo até indiferença 
  5) Mulher Samaritana/ Nicodemos 
 C) Ironias das declarações versos morte de Jesus 
  1) A água da vida morreu com sede 
  2) A luz do mundo, mas as trevas cobriram a terra 
  3) O Bom pastor morreu nas mãos de lobos 
  4) A verdade crucificada como falsa 
  5) Curou outros, mas não pode curar a si mesmo 
  6) A ressurreição e a Vida morreu antes dos outros 
  7) Aceitou a todos, morreu rejeitado 
  8) Não julgou pecadores, morreu julgado 
  9) Deu dignidade para as mulheres , pobres e aflitos, mas morreu nu 
 D) Ponto divino 
  1) A vida reinou sobre a morte 
  2) A luz reinou sobre as trevas 
  3) O Espírito reinou sobre a carne 
  4) A ressurreição reinou sobre a cruz 
  5) A fé reinou sobre a incredulidade 
 
 
 

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“RETRATOS DE JESUS EM JOÃO” 

 
Capítulo 01 - A eterna palavra toma personalidade humana 

Capítulo 02 - Operador de milagres para inspirar fé 

Capítulo 03 - Salvador do mundo 

Capítulo 04 - O Messias que busca vidas perdidas 

Capítulo 05 - O Senhor daqueles sem esperanças 

Capítulo 06 - O Pão do céu 

Capítulo 07 - A Água da Vida 

Capítulo 08 - O Justo misericordioso Juiz 

Capítulo 09 - O Senhor do impossível 

Capítulo 10 - O Bom Pastor 

Capítulo 11 - A ressurreição e a vida 

Capítulo 12 - O Rei humilde 

Capítulo 13 - Mestre e Senhor 

Capítulo 14 - O Caminho, a verdade e a vida 

Capítulo 15 - A videira 

Capítulo 16 - A paz num mundo turbulento 

Capítulo 17 - O intercessor da Igreja 

Capítulo 18 - O acusado 

Capítulo 19 - O Cordeiro de Deus Crucificado 

Capítulo 20 - O Vencedor da Morte 

Capítulo 21 - A reconciliação 
 

 

 

 

 

 

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PRÓLOGO” 
LIÇÃO UM 

 

I - A Palavra - O Verbo:  Jo 1:1-5; 9-14; 16-18: 
 A) Grego “Logos” - usado em literatura antes que Jesus vivia, para indicar a razão que  
     controla o universo ou mente que deu entendimento para todas as coisas 
     Inteligência absoluta considerando a Deus 
 B) A Palavra é divindade: 1:1 
  1) Eternidade - Antes de tudo ela já existia: Gn 1:1  
  2) Personalidade: nível de Deus, inteligente, mas não impessoal, não “uma  
      palavra”, mas expressão divina 
  3) Natureza: Theos “A Palavra  era divina” 
 C) A Palavra em Criação:  vs 2,3 
  1) Antigüidade:  Compartilhou com Deus desde a eternidade 
  2) Agência:  Situação onde tudo mudou de o que era para o que é O fato de  
     criação Criação material é o produto do Logos ou O Filho 
  3) Atividade:  Estado presente de ato anterior:  Cl 1:16 
 D) A Palavra é a Vida:  Vs 4,5,9 
  1) A Fonte de Vida:  Vida (36x) ligado com tudo, via a Palavra O que é agora  
      ligado com a criação via a Palavra de Deus 
  2) Efeito da vida no homem: “Luz” Figurativo aqui da manifestação da  
      Justiça - Resultado da criação:  Gn 1:3 O efeito da vida divina no homem é  
      liberado mediante o Logos 
  3) Poder da vida - Para vencer todos, trevas, morte ou do reino de satanás 
 E) A Palavra e o mundo:   Vs 10 

  1) Mundo (77x):  O meio ambiente em que vivemos com a humanidade em geral 

  2) Palavra presente:  Relata toda a criação com Deus 

  3) Palavra ativa:  Mundo físico e espiritual tem ligação via o Logos Antes que  

      o mundo existisse era dentro do Logos Passou a existir através da Palavra  

      falada de Deus:  Gn 1:3,6,9,11 

  4) Palavra ignorada:   Literalmente ”não reconheceu”… O Mundo não tem  

     compreensão da Palavra manifestada Os Judeus conheciam Ele  

     superficialmente  

 F) A Palavra e o Homem:   Vs 14 

  1) Contato:  “veio aos seus” literalmente “veio para casa” 

  2) Rejeição:  Povo da própria região - Discípulos em 16:32 e 19:27 - e o  

      mundo como própria criação… rejeitado pelos judeus mas recebido pelos  

      Samaritanos e procurado pelos gregos:   12:20 

  3) Recepção:  “Receber e Crer” são palavras sinônimas Crendo no nome de  

     Jesus é a chave que abre a revelação da Palavra e da direito de entrar na  
     família de Deus pelo “Poder - Autoridade, permissão ou privilégio, ação  
     divina 
 
 
 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PRÓLOGO” 
LIÇÃO UM (continuação) 

 

I - A Palavra “Verbo”:   Jo 1:1-5; 9-14; 16-18: 
 G) A Palavra encarnada: Vs 14 
  1) Ato:  “Versículo chave do prólogo” como divindade manifestou-se para a  
      humanidade Logos aqui é o elo com:   Vs 1,2 - quando “se fez carne”  
      Participou com carne, sangue, limitações humanas como fome, cansaço e  
      sofrimentos: Hb 2:17,18 
  2) Tabernáculo: At 7:44   Habitou , acampou no meio do homem… no VT  
      refere ao tabernáculo onde a Glória de Deus permaneceu Deus invisível  
      tornou-se visível mediante a encarnação 
 H) A Palavra revelada: Vs 18 
  1) Plenitude: Deus unigênito “literal” divindade em totalidade nunca foi  
      revelado a vista mortal O unigênito ultrapassa a idéia da criação 
  2) Graça: “No seio do Pai” O único que é qualificado a falar do Pai, e Ele, que  
      bem O conhece/ Graça e NT é maior que a Lei 
  3) Declarou: literal, “Exposição de mistérios divinos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo: 
A importância da Palavra de Deus esta enfatizada no fato  que Deus chamou o Filho pelo nome 
“O Verbo de Deus” Assim em diante tudo o que Deus revela para o Homem é através do Logos 
e o Filho, e nos chamamos as Sagradas Escrituras O Maior milagre de todos os tempos, é 
como Deus  tomou carne e se fez o homem que chamamos pelo nome de Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONSIDERAÇÃO” 
LIÇÃO DOIS 

 

I - Qualificações De João Batista: 
 A) “Houve um homem” -  Personalidade humana e nenhuma natureza divina em  
      contraste do Logos: Vs 6 
 B) Capacidade como testemunha 
  1) Enviado de Deus: Vs 6 
  2) Veio como testemunho: Vs 7 
  3) Testemunhar da luz em forma humana:  Vs   mas não era a luz 
 C) Subordinado a Luz: Vs 15,27 
  1) Maior dos profetas:  Mt 11:11 
  2) Agora vós sois a Luz do mundo: Mt 5:14 
  3) Não digno de ser servo que tira sandalhas: Vs 27 
 

II - Testemunho De João Batista:  
 A) Três confissões negativas: Vs 19 
  1) Quem és tu?  Eu não sou o Cristo:  Vs 20 
  2) Você é Elias?  Não sou 
  3) Tu és profeta?  Não: Dt 18:15; Ml 4:5 
 B) A voz: Vs 23; Is 40:3 
  1) Preparação para reis 
  2) Para apresentar a Israel: Vs 31 
 C) O Cordeiro de Deus: Vs 29 
  1) Cordeiro: usado 4 vezes no NT / refere - Is 53:7, aqui e Vs 31 
 D) João conhecia o Messias pela revelação:  Vs 32-34 
  1) Só entendia quem era Jesus pela revelação 
 

III - Discípulos De João,  Vs 35-51: 
 A) André o primeiro confessou Cristo: Vs 40,41 
 B) Felipe: Achamos de quem Moisés escreveu: Vs 45 
 C) Natanael: Tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel: Vs 49 
  1) Jesus mostra que procura fé baseada em maior evidência: Vs 50,51 
 

IV - Primeiro Milagre: 2:1-11: 
 A) Jesus operou milagres baseados na fé em sua Palavra: 2:5 
 B) Milagre criou fé na pessoa de Jesus:  2:11 
 

V - Purificação do Templo: 2:13-22: 
 A) O Ato da presunção da autoridade: Vs 18 
 B) O único sinal era a ressurreição: Vs 20; Rm 1:4 
 
 
 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONSIDERAÇÃO” 
LIÇÃO TRÊS 

 

I - Entrevista Com Nicodemos S, João 2:23; 3:21: 
 A) Os sinais que Jesus fazia inspirou a fé:  2:13  superficial 
 B) Natureza do Homem: Ef 2:3 
 C) Veio a noite - medo, critica, não convicto 
 D) Os sinais levou a fé inicial, observou o ministério de Jesus 
 E) Resposta franca de Jesus: Vs 3:3 
  1) Jesus viu a necessidade interior 
  2) Respondeu as perguntas antes de serem feitas: 3:3,5 - 11-21 
  3) “Não pode” - Impossibilidade, não proibição, incapacitação via natureza - Ex  
      Homem cego não pode ver o por do sol  
 F) Como o homem pode nascer, sendo velho?: 3:4 
  1) Reconheceu a necessidade de mudar, negou a habilidade de ser fixo nos meios  
      da vida natural Reconheceu sem esperança  
 

II - Nascer Da Água e Do Espírito S João  3:1-13: 
 A) A Palavra:  1 Ped 1:23; Tg 1:18; Ef 5:26 
 B) O Espírito: Tt 3:5; Jo 6:63; Rm 1:16; Mt 22:29 
 C) Arrependimento 
  1) Meio gentio entra judaísmo humilhante para um Dr da lei  
  2) Entra como qualquer homem: Mc 1:15 
 D) O vento 
  1) O Espírito:   quase desconhecido para os Judeus 
 E) Boa vontade de Nicodemos: 3:9 
 F) Jesus tinha surpresa da compreensão do mestre: Vs 10-12 
 

III - Nova Forma da Mesma Verdade S João 3:14 “Jesus Usa as Escrituras”: 
 A) Serpente: Nu 21:8 
  1) Levantado: 8:28; 12:32,42 
 B) Novo nascimento é o resultado de fé na sua morte e o poder da ressurreição 
 C) A serpente representa a soma do pecado 
 D) Quem olhou a serpente foi curado, quem ver e crer no Filho é salvo Só olha a Jesus  
      para salvação, ou seja, pecado 

 

IV - Contrastes: 
 A) Crer sete vezes em: Jo 3:12-18 
 B) Vida eterna versos perecer:  3:16,36 
 C) Crê versos Condenação, juízo: 3:17 
 D) Luz versos trevas: 3:19 
 E) Fé da vida, enquanto que a incredulidade leva a condenação, juízo, morte e trevas 
 
 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONSIDERAÇÃO” 
LIÇÃO TRÊS (continuação) 

 
 

IV - Contrastes: 
 F) Crescer versos diminuir: 3:30 
 G) Falando a Palavra na proporção que é cheio do Espírito:  Vs 35   
 
 

Resumo: 
Vemos a importância da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo e em todas as conversações 
de Jesus com indivíduos É uma necessidade absoluta ter a vida eterna que vem unicamente 
através do crer nas declarações de Jesus com todo o coração, ao contrario, leva o homem a 
afastar-se do Deus vivo para as trevas, ira e juízo eterno 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONSIDERAÇÃO” 
LIÇÃO QUATRO 

 

I - Dialogo Com A Mulher Samaritana: 
 A) A mulher versos Nicodemos 
  1) Pobre versos rico 
  2) Mulher versos homem 
  3) Samaritana versos Judeu 
  4) Iletrada versos educado 
  5) Imoral versos moral 
  6) Não procurou Jesus versos quem procurou Jesus 
  7) Meio dia versos meia noite 
  8) Perguntas comuns versos perguntas planejadas 
  9) Má reputação versos digno 
  10) Baixa sociedade versos alta sociedade 
 B) Progressão do dialogo versos “necessário” a vontade divina 
  1) Viu Jesus como um viajante judeu com sede: Vs 7    
  2) Tratou com mais respeito “Senhor”: Vs 11 
  3) Um profeta:  Vs 19 
  4) O Messias: Vs 25 
 C) O Mestre em ganhar almas 
  1) Um pedido por água: Vs 7 
  2) Água viva: Vs 10,13,14 
   a) Jesus negou falar sobre sendo Judeu 
   b) Chamou a si mesmo “O Dom de Deus” 
   c) Não desviou do assunto 
   d) Apaga sede 
   e) Dá vida eterna 
  3) Pedido de sinceridade: Vs 16 
   a) Chama o seu marido 
   b) Um quilometro de ida e outro de volta 
   c) Para a mulher admitir que não tinha marido, era honestidade franca 
   d) Usado na Palavra de conhecimento e não que conhece tudo: Vs 18 
  4) Posição moral revelada e amaciada: Vs 20 
   a) Quando a moralidade é atacada o homem fala sobre  “religião” 
   b) A mulher quis desviar do assunto 
 D) Verdadeira  adoração: 4:21-26 
  1) Adoração não é geográfica nem posicional: Vs 21 
  2) Adoração pertence ao conhecimento: Vs 22 
  3) Adoração é no espírito do homem: Vs 23 
  4) Agora a mulher faz a primeira fase espiritual: Vs 25 
  5) Jesus anuncia Ele mesmo como Messias:  Vs 26 
  6) Verdadeira adoração exalta a Deus na pessoa de Jesus Cristo 

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONSIDERAÇÃO” 
LIÇÃO QUATRO (continuação) 

 

I - Dialogo Com A Mulher Samaritana: 
 E) A ceifa: 4:33-38 
  1) A mulher Samaritana era um exemplo da ceifa não esperada 
  2) Paixão da Sua vida, mais que comida, era fazer a vontade do Pai: Vs 34 
  3) Veja todos os homens como potencial de salvação: Vs 35 
  4) Cooperação de todos 
 F) O que produz fé?: 4:39-42 
  1) Testemunho: Vs 39 
  2) Palavra de Jesus: Vs 41 
  3) Ouvindo cada um pessoalmente: Vs 43 
 

II - O Oficial do Rei S João 4:46-54: 
 A) Jesus representava a última oportunidade: Vs 47 
 B) Jesus demonstra insatisfação do homem procurá-lo somente como operador de  
      milagres: Vs 48 
 C) Jesus deu a ordem de fé procurando que o homem creia: Vs 50 
 D) Segundo resposta de fé indica gratidão “e creu e toda a sua casa”:  Vs 53 
 

Resumo: 
Os três diálogos representa três tipos de fé: Um cuidadoso, intelectual e sofisticado O segundo 
era não respeitador, indiferente  e desligado… a persistência de Jesus sondar o coração da 
mulher levou a salvação Terceiro tipo de fé era de desespero e sem esperança, e a decisão do 
homem representava a única opção Os três juntos revelam a altura, largura e profundidade do 
poder, alvo e importância da fé pessoal dirigida a Cristo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“O PERÍODO DE CONTROVÉRSIA” 
LIÇÃO CINCO 

 

I - Período de Controvérsia S João 5:1; 6:71: 
 A) Declarações explicitas do Messias 
 B) Declarou divindade 
 C) Exigiu fé obediente 

 

II - O Homem Paralítico S João 5:1-15: 
 A) Situação sem esperança:  38 anos  Vs 5 
 B) Queres ser curado? Ainda mantém expectativas? 
 C) Toma teu leito e anda… para quem não tinha  habilidade de descer na água por 38  
      anos representou desafio:  Vs 8 
 D) Não peques mais,  mais indica que a enfermidade era resultado de pecado:  Vs 14 
 E) Hipocrisia dos Judeus…O interesse não estava no homem, mas na instituição do  
     Sábado Ex: Dogmas, doutrinas e denominações de hoje  

 

III - Declarações de Jesus, S João  5:19-29: 
 A) Meu Pai:  5:17   “Unicamente Pai dele” 
 B) Judeus entenderam proclamação de divindade:  Vs 18 
 C) Confissão era muito superior do que o ofício profético 
  O Pai        O Filho 
 1) Relacionamento único com o Filho (17)  - Dependente do Pai (19) 
 2) Origem das obras do filho(19)   - Conhecimento perfeito ( 20) 
 3) Amou o Filho (20)      - Possui vida em si (21)  
 4) Revelou as obras(20)     - Compartilha a honra com o Pai(23) 
 5) Deu todo o juízo ao Filho(22,27)   - Levantara os mortos(25,28) 
 6) Recebe adoração do homem(23)   - Meio de Salvação(24) 
 7) Possui vida eterna(26)     - Da vida eterna(24)  

 

IV - Cinco Testemunhos de Jesus:  5:30-47 
 A) Jesus sobre Ele mesmo:  Vs 31 
 B) João Batista:  Vs 32-35 
 C) Obras / milagres:  Vs 36 
 D) O Pai:  Vs 37,38 
 E) As escrituras:  Vs 39-47  “18 profecias do VT estão no Evangelho de João” 
  1) O testemunho mais acatado por todos É a ironia da obrigação, procurar as  
      Escrituras e não ver o Messias das Escrituras 
 
 - Jo 1:23…Is 40:3   - Jo 1:41…Dn 9:25; Hb 3:13  - Jo 1:51…Gn 28:12 

 - Jo 2:17…Sl 69:9   - Jo 3:14…Nm 21:9   - Jo 6:31…Ex 16:14; Ne 9:15 

 - Jo 6:45…Is 54:13   - Jo 7:38…Is 44:3; 55:1; 58:11  - Jo 7:42…Mq 5:2 

 - Jo 10:34…Sl 82:6   - Jo 12:15…Zc 9:9   - Jo 12:38…Is 53:1 

 - Jo 12:40…Is 6:10   - Jo 13:18…Sl 41:9   - Jo 19:24…Sl 22:18 

 - Jo 19:28…Sl 69:21   - Jo 19:36…Sl 34:20   -Jo 20:9…Escrituras Gerais 



EVANGELHO DE JOÃO 

“O PERÍODO DE CONTROVÉRSIA” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

V - A Multiplicação dos Pães:  6:1-15 
 A) Fé popular desceu, fé individual cresceu 
 B) Filipe, fé pessimista:  Vs 9 
 C) Declarou-se ser o Pão da vida com este milagre: 6:22-71 
  1) Jesus falou ao contrário da opinião popular 
 D) Único milagre escrito nos quatro evangelhos 
  1) Fala de evangelização 
  2) Recebendo o Pão da vida 
  3) Dando para os outros o Pão da vida - Jesus ordenou 
  4) Ocasião depois que houve a confissão de Pedro: Mt 15:29-39; 16:13-18 
 E) Só João conta que a multidão quis Jesus como Rei: Vs 14,15 
 F) A multiplicação aparentemente parou somente quando os discípulos  param de partir  
     o pão e peixe 
 

VI - Felipe e André: 6,7 e 8 
 A) Felipe era um pessimista de milagres matemáticos 
 B) André demonstrava habilidade de convencer o menino 
  1) A fé vacilou “Mas o que é is to para tantos?” 
  2) Jesus justifica qualquer fé colocada nele 
 

VII - Andando Sobre a Água: 6:16-21 
 A) Os discípulos  remaram seis quilômetros em nove horas 
 B) Estabeleceu Jesus como Mestre acima da natureza 
 C) Contribuiu para as confissões dos discípulos no fim do capítulo 
 

VIII - Discussão Sobre O Pão da Vida: 6:22-71 
 A) A multidão: Vs 22-40 - “Curiosidades sobre Jesus” 
  1) Jesus queria sacudir eles da fé comum com as declarações dele 
  2) As necessidades supridas em lugar da qualidade de milagre que declarou Ele  
      como quem sustenta a alma 
  3) Motivos errados 
  4) Qual é a obra para revelar a justiça de Deus?  Vs 28  Pensaram:  Rm 10:3  
      - uma nova tentativa de satisfazer a Deus:  Crer 
  5) Eles queriam outro sinal:  Vs 30 
  6) Negou que Moisés deu pão, para declarar que e Ele é o “Pão da Vida” : Vs 35 
  7) Declarou que Ele desceu do céu “Para fazer a vontade do Pai” e sua vontade é  
      dar vida eterna à aquele que crer!  Vs 40 
 
 
 
 



 
 
 

EVANGELHO DE JOÃO 

“O PERÍODO DE CONTROVÉRSIA” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 
 

VIII - Discussão Sobre O Pão da Vida:  6:22-71 
 B) Os judeus: Vs 41-59 
  1) Posição fixa contra Jesus e o resistiram ativamente 
  2) Questão da sua origem e confissão sobre o “Pão do céu” 
  3) Eles não foram chamados do Pai:  Vs 44,45 
  4) Crendo liberar o poder da vida no homem:  Vs 47 
  5) Dando sua vida “sangue e carne” deu vida ao que crer:  Vs 50-59 - crer é a  
      mesma coisa que receber o que o seu sacrifício supriu  
 C) Os discípulos: Vs 60-71: 
  1) Grupo maior do que os doze 
  2) Eles “murmuravam” Vs 61 
  3) Separação dos “descrentes”  Vs 64 
  4) Os não comprometidos  “abandonaram” Vs 66 
  5) Posição firme dos fiéis e a confissão de Pedro: Vs 6869 
   a) A fé dos discípulos cresceu e se firmava 
   b) Revelou a devoção de Pedro 
 
 
 

Resumo: 

 
O desenvolvimento da oposição esta acentuado Jesus demonstrou insistência de direitos 
divinos mediante apelos  de crer o que Ele confessou a respeito dele mesmo Por outro lado os 
judeus que desacreditavam das declarações de Jesus centralizada ao redor da cura do homem 
paralítico e a multiplicação de pães Um milagre pertenceu ao indivíduo e provocou a ira dos 
religiosos, o outro  era com a multidão e trouxe controvérsia para as multidões até afastamento, 
com isso, aumentou a fé e o compromisso dos doze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EVANGELHO DE JOÃO 

“O PERÍODO DE CONFLITO” 
LIÇÃO SEIS 

I - O Período de Conflito:  7:1; 11:53 
 A) A controvérsia passa de debate para atitudes negativas sobre Jesus para uma  
     agressão a Ele 
 B) A atitude de duvidas de uns e o desenvolvimento da fé triunfante para com outros 
 C) “Procuravam” (Escrito de 34 a 17 vezes a respeito dos Judeus buscando assasina - lo ,  

      uma tentativa continua 
 D) “Enviado” (Escrito 25 vezes) Cristo se referindo como enviado do Pai 

II - Quatro Atitudes:  7:3-13 
 A) Os irmãos não acreditaram categoricamente:  Vs 3-9 
 B) Os judeus o procuravam para matá-lo:  Vs 11 
 C) Uns o defenderam como um homem bom:  Vs 12 
 D) Outros, como enganador do povo:  Vs 12 

III - Ensinos de Jesus Sobre Ele Mesmo:  7:13-36 
 A) Fazer a vontade de Deus para conhecer doutrina:  Vs 17; Pv 16:3 
 B) Jesus aparentemente refere-se ao ato do capitulo 5 e a cura do paralítico no sábado: Vs 19-24   

 C) Multidão pensa que os Fariseus estão crendo nele:  Vs 26 
 D) A fé da multidão esta crescendo:  Vs 31 

IV - A Fonte Da Água Viva:  7:37-44 
 A) O Último dia foi o maior de todos os dias “Festa dos Tabernáculos” 
 B) Referência ao batismo no Espírito Santo:  Vs 38,39 
 C) “Venha a mm e beba” sinônimo de como crer:  Vs 37 
 D) “Glorificado” aparece 27x 
 E) A maior obra do Espírito Santo vem depois a morte, ressurreição e exaltação de Cristo 

 F) Resposta do Povo 

  1) O profeta:  Vs 40 

  2) O Cristo:  Vs 41 

  3) Decisão entre o povo:  Vs 43 

  4) Nunca nenhum homem falou como este:  Vs 46 

  5) Nicodemos em fraca defesa:  Vs 50 

V - A Mulher Adultera:  7:52; 8:11 
 A) Armação, onde esta o homem? 

 B) Para ter acusação contra ele 

  1) Se acusaste, Ele estaria contra os ensinamentos de misericórdia:  Mt 7:1,2 

  2) Se perdoasse, Ele estaria contra a lei mosaica     
 C) O justo perdoou e é o perfeito exemplo de Rm 8:1 

Resumo: 
  O desenvolvimento paralelo entre fé e incredulidade com o resultado dos dois em choque As 
declarações de Jesus sobre se mesmo estão forçando todos a chegarem a uma conclusão clara, definida e 
profunda sobre Jesus Ele é tudo o que Ele disse que é ou não? Não pode ser apenas um “Homem bom”, Ele é 
a água viva, o pão da vida e o Messias não é? Se Ele é o Messias é para ser obedecida… os sinais testificam 
esse fato 



EVANGELHO DE JOÃO 

“O PERÍODO DE CONFLITO” 
LIÇÃO SETE 

I - Cinco Discursos: 8:12; 10:42 
 A) Para os Fariseus:  8:12-30 
  1) Eu sou 23x a luz do mundo:  Vs 12 
   a) Luz da justiça e revelação de Deus Pai:  3:19 
   b) Coluna de fogo guiava Israel do Egito 
   c) Jesus falou da consciência divina, não técnica da lei mosaica 
  2) Contraste, porque eles não reconheceram a natureza de Jesus 
 
    Jesus     Fariseus 

  1) Eu sei   14     Vós não sabeis   14 

  2) Eu a ninguém julgo    Vós julgais segundo a carne   15 

  3) Eu sou lá de cima   23   Vós sois daqui de baixo   23 

  4) Eu não sou deste mundo   23  Vós sois deste mundo   23 

   

  3) Incredulidade dos Fariseus estava baseada na ignorância:  Vs 19 
  4) Eterna responsabilidade do que crê sobre Jesus:  Vs 24 
  5) Resultado - muitos creram:  8:31-59 
 B) Para os Judeus que creram:  8:31-59 
  1) Ouvindo sua Palavra é o alicerce da fé:  Vs 31,32 
  2) Conhecer (56x) em João 
  3) A verdade é a revelação do conhecimento divino 
  4) Crer para poder compreender 
  5) Ódio dos Judeus versos a vida e a fé de Abraão:  Vs 38-42 
  6) Natureza do homem sem fé:  Vs 44 
   a) As ações deles negaram as confissões deles:  Vs 40,41,44,46 
  7) Eu sou - sem tempo:  Vs 24, 28,58 
  8) Jesus absolutamente livre da incredulidade deles 
 C) O bom Pastor:  10:1-18 
  1) Único ensino de João em forma de parábola 
  2) Jesus anunciou-se como o Bom Pastor de Israel:  Sl 23 
  3) Comparação com pastores falsos “18 características” 
 
 - Entre pela porta - 2   - O Porteiro irá cooperar - 3  - Ovelhas ouvem a voz - 3 
 - Chama as ovelhas pelo seu nome - 4 - Conduz para fora - 4   - Vai adiante das ovelhas - 4 
 - Seguem o Bom Pastor - 4  - E a porta das ovelhas - 7   - Verdadeiro, outros eram 80 
               -  ladrões - 8 
 - A porta da salvação e pastos verdes - 9 - Dar vida eterna - 10   - Da a vida pelas próprias ovelhas - 11 
 - Conhece as ovelhas - 14   - Tem apriscos - 16   - Busca outras perdidas - 16 
 - Dar a vida espontaneamente - 18  - Autoridade dada - 18   - Protege as ovelhas - 28 

  4) Jesus entrou pela porta da descendência de Abraão, Davi e Profecia 
  5) Mercenário, suas características: 
   a) Falta de responsabilidade espontânea:  Vs 12 
   b) Covarde, abandona as ovelhas:  Vs 12 
   c) Não tem interesse nas ovelhas:  13 
   d) Pensamento no salário 
 
 



EVANGELHO DE JOÃO 

“O PERÍODO DE CONFLITO” 
LIÇÃO SETE (continuação) 

 

I - Cinco Discursos:  8:12; 10:42 
 D) Nova opinião sobre Jesus: 10:19-21 

  1) Louco:  Vs 19 

  2) Fé nas obras:  Vs 21 

 E) Pórtico de Salomão: 10:22-42 

  1) Exigem declaração aberta:  Vs 24 

  2) Verdadeiros crentes caracterizados como: 

   a) Ouvintes da voz do Bom Pastor:  Vs 27 

   b) Conhece eles comunhão: Vs 27 

   c) Seguem obediência:  Vs 27 

   d) Segurança / certeza Não perecerá: 28 

  3) Sou Filho de Deus: Vs 34-36 

   a) As obras confirmam:  Vs 37 

   b) As obras são sinônimo de o crer:  Vs 38 

  4) Muitos creram: Vs 42 

 

II - Ressurreição de Lázaro: 11:1-53 
 A) Última prova de suas grandes declarações 

 B) Demorou alguns dias para provar que era o Senhor da ressurreição 

 C) Alertava aos Fariseus para tomar ação contra Jesus para parar a oposição popular  

     em favor de Jesus: 10:41  

 D) Ponto de vista divino desde a primeira noticia:  Vs 4 

  1) Deus é sempre glorificado em cura:  Mt 9:8; 15:31; Lc 4:15; 7:16; 13:13; 17:15 

  2) Jesus esperava, para no fim realizar a vontade do Pai 

 E) Marta  e Maria - repetiram as mesmas palavras de condenação: Senhor,  

      se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão: Vs 21, 32 

 F) Os judeus: Vs 37 

 G) Apresentou como a ressurreição e a vida:  Vs 25; Mt 22:31,32 

 H) A incredulidade dos que estavam perto para crer nas suas declarações, indicava  

      indignação, não tristeza… “agitou-se no espírito e comoveu-se da incredulidade” 

 I) Jesus chorou - Falava da atitude presente e não da situação impossível: Vs 35   

     Compare com:  Hb 11:6 

 J) Ordem da fé; tirai a pedra - Lázaro está chegando: Vs 39   

  1) Confiança em oração; Pai, graças te dou porque sempre me ouves:  Vs 41 

  2) Oração da fé - ora o que deseja - Lázaro, vem para fora: Vs 43; 5:25 

  3) Deus ouve você:   Sl 5:3; 34:12-16; 91:15; Jr 33:3; Is 58:9; Mt 6:9-13; 7:7;  

     18:18,19; 21:21,22; Mc 11:22-24; Jo 14:13,14; 16:23,24; Tg 1:6-8; I Jo 5:14,15 

  4) Resultado da fé:  Manifestação da glória de Deus:  Vs 40 

Resumo:  
A reação das pessoas em João prova que a crença e incredulidade são progressivas e não estáticas As 

palavras, obras e pessoa de Jesus são maravilhosas demais para simplesmente dispensarmos A 

incredulidade era obrigada a declarar sua natureza verdadeira de ódio, alta piedade, rebelião e egoísmo   

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CRISE” 
LIÇÃO OITO 

 

I - Período de Crise: João 11:54; 12:36 4 partes: 
A)  Ponte chave do começo do ministério de Jesus torna-se de público até ativado  

       Os últimos aparecimentos das pregações de Jesus para as multidões estão neste  
      capítulo 
 B) Os inimigos procuravam Jesus: 11:54-57 
 C) Os amigos: 12:1-11 
  1) Maria unge os pés de Jesus, mediante isso demonstra ser a única pessoa com  
      a percepção de que Ele morrer logo: Vs 3 
   a) O Sacrifício de coração sempre é um aroma suave a Deus 
   b) O benefício toca quem esta ao redor 
  2) Judas revela o verdadeiro coração em uma frase: Vs 4,5 
   a) Caracterizado como mercenário, explorador, sem paz, falta de  
       sinceridade, ladrão e decepção desenvolvida 
    1) Possivelmente frustado sobre o reino de Jesus na terra, e em lugar  
        de perder quando Jesus fosse julgado, ele preparou uma posição  
        com os Judeus e sacerdotes para ter uma vantagem com eles  
    2) Um dos mais perfeitos desenvolvimento de incredulidade 
 C) A multidão:12:12-19 
  1) Hosana: Salva agora” - para eles significava a vontade de estabelecer o reino 
  2) Andar sobre um jumento era profético mas tinha também um sentido 
      importânte O jumento foi usado por juizes e profetas no VT e em missões  

                         de paz O cavalo era usado para batalhas:  Zc 9:9; Ap 19:11 

   3) Medo dos fariseus - O mundo vai segui-lo: Vs 19 
 D) Os gregos -  A declaração do seu propósito de vir a terra e a determinação de  
              cumprir este propósito Revela o perfeito entendimento da carreira dele até aquele  
      determinado momento 
  1) O poder das sementes - “Deus faz tudo desde a criação com sementes: Vs 24 
  2) Caminho para a vida e morte:  Vs 25; Mt 10:39; Mc 8:35; Lc 9:24 
  3) Humildade falando - Pai, salva-me nesta hora: Vs 27 
  4) Verdadeira vontade de Cristo - Precisamente com este propósito vim nesta  
      Hora: vs 28 
  5) A voz do Pai é ouvido pelos que tem ouvidos: Ap 2:7, 17, 29; 3:6, 13, 22 
  6) Levantando, a expressão indicando crucificação e como chamar pessoas para  
     Jesus: Vs 3233 
  7) O filho do Homem indicava o Messias vindo nas nuvens do céu  Dn 7:13 

  8) Tendes a luz: Vs 34, 35,36; Jo 1:4,5,9 

   a) A totalidade da virtude, verdade, justiça, amor e expressão  

                                divina para os homens A luz é Jesus   

 
 
 

[GD1] Comentário: Página: 20 

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CRISE” 
LIÇÃO OITO (continuação) 

 

I - Período de Crise S João 11:54; 12:36  4 partes: 
   b) poder de fé, fé em alguma coisa, torna o homem como aquilo Crede na  
       luz para que vos torneis filhos da luz: Vs 36 
 E) Resultado Infeliz: Embora tivesse feito tantos sinais “milagres” na sua presença, 
              não creram nele - A incredulidade manifesta a impossibilidade de crer: Vs 37  
  1) O homem precisa de fé própria: Rm 10:17; Hb 4:2 ; Tg 1:5,6 
  2) Por que? - Obras, intenções e pensamentos: Jo 3:18-21 
   a) O que faz o homem mal?, é separado da luz 
 F) Profecia de Isaías:  A paixão não foi um acidente, mas a vontade divina demonstrada  

             em profecia. O único versículo em todos os Evangelhos - Milagres são 

             manifestações da Glória de Deus: Vs 38-40; At 28:26; Is 6:10; 53:1   

 

II - Resumo Por Jesus:  12:44-50 
 A) Crer nele é o mesmo que crer no Pai:  Era o resumo de Jesus entre fé versos  

                 incredulidade O resultado da crença era luz, porque Jesus era o enviado de Deus: 

                 Vs 44,45,46 

 B) Deus Pai escolheu uma forma de receber fé em Deus, a Palavra:  Juízo eterno  

      baseado em justiça eterna: Vs 28 
 

Resumo: 
Jesus deu tempo e razão para todos crerem nele através de provas incontestáveis na procura 
de fé absoluta nele mesmo Quando Jesus não encontra fé no homem, este não só entristecido 
pelo que não encontrou, mas também se retira da presença dos que não crêem, por que não 
pode ter comunhão com incredulidade Não temos razão para pensar que a divina trindade age 
diferente entre os homens hoje, ou seja, agrada-o quando encontra fé viva no homem mediante 
a Palavra na pessoa de Jesus, e entristece-o quando, no contrário, encontra incredulidade e 
corações endurecidos 
   

 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONFERÊNCIA” 
LIÇÃO NOVE 

 

I - Período de Conferência: João 12:36; 17:26: 
A) Jesus já não lida mais com as multidões, mas concentra-se nos discípulos Estes  

      estão mais próximos da paixão, marcados pelas palavras em  6 - “ retirando-se,  
              ocultou-se deles: Jo 12:3 
 B) O último jantar: 13:1-20; Lc 22:24-30 
  1) Demonstração do amor de Cristo - Era um resumo da sua carreira: Vs 1Fl 2:6-8 

  2) Apesar de Judas e plena consciência de Filho: Vs 3 
  3) Lavar os pés era o serviço de um escravo, mas profético 
  4) Limpo na cruz: Vs 7,8; Tt 3:5 
 C) Judas  despedido: 21-30 
  1) Angustiou-se causa de dor para o Espírito de Deus 
  2) Reconheceu a desunião: Vs 10 
  3) Os discípulos não reconheceram: Mc 14:19 
  4) Imediatamente entrou nele satanás: Vs 27 
 

II - Conferência Com Os Discípulos: João 13:31; 16:33: 
 A) Muda o local do jantar para o jardim depois de  14:31 o discurso e esforço de Jesus  
     para conscientemente preparar os discípulos A frase chave se repete sete vezes  
    Tenho vos dito  - São um resumo das razões para a conferência e como continuaria  
             a ensinar-lhes mediante o Espírito Santo Cada vez  
    explica o ensino anterior: 14:25; 15:11; 16:1,4,6,25,33 
  1) Isto vos tenho dito, estando ainda convosco: Jo 14:25   
  2) Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em voz 
                        e o vosso gozo seja completo - Para possuir alegria: Jo 15:11   
  3) Tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizes - para  
       ser sufocado pela paixão na cruz: Jo 16:1   
  4) Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos  
      recordeis de que Eu vo-las disse - Para lembrar de suas palavras: Jo 16:4   
  5)  Porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso  
       Coração - O resultado de falar era tristeza: Jo 16:6   
  6)  Estas coisas vos tenho dito pós meio de figuras: Vem a hora  
      quando não vos falarei por meio de comparações - A forma de falar  
                       por meio de figuras, parábolas e alegrias: Jo 16:25   
  7)  Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mm: No  
      mundo passais por aflições, mas tende bom animo, Eu venci o mundo – 
                       Para ter paz interior, embora tenha tribulação ao redor:  Jo 16:33   
 
 

 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONFERÊNCIA” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

II - Conferência Com Os Discípulos: João 13:31; 16:33: 
 B) Discurso de saída:  O que não tinha liberdade de falar na frente de Judas 

  1) Quando ele saiu - Agora Jesus estava livra para falar:  13:31; 14:31 Gl 5:9 
  2) Glorificado - Posição de honra depois da ressurreição - Jesus exaltado como  
                       Salvador: Jo 7:39; 12:36   
   a) Jesus prediz Sua morte:  Jo 2:20,21; 21; 3:14; 6:51; 10:11 
   b) Poder da traição sobre o Messias permitiu o entendimento deles sobre o  
       que Jesus falou pessoalmente sobre sua morte 
   c) Paradoxo era que na hora de maior humilhação, era também a hora de maior glória 

   d) Amor , o selo de unidade para os discípulos 

  3) Pedro: Senhor para onde vais?  Vs 36 

   a) Pedro foi humilhado para confiar no poder de sua graça 
   b) Mesmos os mais fortes caem quando não inclinam em Cristo para  
      receber a mesma força, habilidade, fé e graça Veja a diferença em:  At 2:14-41 

 

III - Consolo Para Os Discípulos: João 14:1-31: 
 A) - A reposta para todas as dificuldades e fé pessoal em Deus mediante Jesus  
        Cristo Deus Pai resolveu revelar-se na sua plenitude mediante o Filho, para negar o  
        Filho é negar o Pai:   Vida eterna tem sua base em um relacionamento com o Deus 
                 Vivo mediante Jesus Cristo Aqui Jesus se colocou com o Pai para depositar fé nele  
                 igual com o Pai: 14:1; 1 Jo 2:22,23; 5:10 

 B) Moradas - Jesus veio a fim de preparar O caminho para o céu denominada  

     a santa esperança da igreja:  Vs 2-4 Cl 3:1,2 
 C) O caminho para o céu:  Vs 5,6 
  1) Compare com:  At 9:2,17; 16:17; 18:25,26; 19:9,23; 22:4,14  agora  Hb 9:8; 10:20 

  2) A verdade não é filosofia, a vontade divina para o homem é unicamente o que  
      pode libertá-lo 
  3) A vida Zoe em personalidade humana demonstrada em todas as ações e  
      obras de Jesus  

a) Os discípulos não reconheceram a vida ainda, ou seja, seus motivos 
 e objetivos espirituais: Vs 7 

 D) O discípulo obtuso - não iluminado - representado em Filipe: Toda a humanidade  

      procura um Deus santo que exige verdade e equidade não é aceitável na visão do  
      mundo Para satisfazer os impulsos para conhecer a Deus, acaba criando “um deus”  
      própria imagem do que ele compreende que Deus seja: Vs 8 
 E) As obras e palavras de Jesus eram demonstração que o Pai habitava nele:   
     Evidência visível do Deus invisível As obras e palavras tem um objetivo para          
              glorificar o Pai: Vs 10,11 
 
 
 
 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONFERÊNCIA” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

 

III - Consolo Para Os Discípulos: João 14:1-31: 
 F) Co - obreiros - Jesus já estava preparando-os para a etapa depois do  
     pentecostes, quando continuariam com as obras do Filho mal acompanhado até  
     agora, mas típico de Jesus para implantar maior fé Fé é o poder espiritual para  
              realizar a perfeita vontade de Deus A palavra revela o que Deus vai fazer mediante  
             quem crer na Palavra Então as promessas são proféticas mediante a fé que vem da  
    mesma promessa: Vs 12 
 

IV - Oração:  Vs 13-15: 
 A) Em Meu nome 13x - 6x referindo a oração 

 B) Pedires:  Gg Aiteo - Pedir como um rei ao outro Rei Para exigir no nome do  

     Rei Exemplo:  At 3:6; 9:34; 14:10; 16:18 

 C) Direitos da Redenção Herança em Cristo - Reivindicando os direitos que Cristo comprou 

 D) A prova do amor de Deus  e a obediência a Cristo:  Mt 28:20; Vs 21 
 

V - O Espírito Santo: João 14:17: 
 A) Espírito da verdade quem traz a habilidade compreender as palavras de Jesus e o  
     Espírito Santo: 1 Co 2:12; Jo 15:26 
 B) O mundo incredulo não pode receber:  Mt 9:17; At 19:2 

 C) Manifesta,  através do Espírito e a Palavra / O Espírito usa a Palavra  

      para revelar Jesus Cristo ao coração do homem: Vs 21-26   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVANGELHO DE JOÃO 

“PERÍODO DE CONFERÊNCIA” 
LIÇÃO DEZ 

 

I - A Videira E Os Ramos: João 15:1: 
 A) A vida em Cristo 
 B) Limpa pela Palavra - Não é por acidentes, doenças, enfermidades e tribulação  
     esta coisas são designadas para destruir sua vida: Vs 310:10 
 C) Vida frutífera e ser ligado a Jesus 
 D) Salvação e permanecer até o fim:  Vs 6; Hb 3:14; I Jo 2:19 
 E) Oração sempre baseada na Palavra de Deus: Vs 7-11 
  1) Essencial ter da Palavra de Deus 
  2) Deus é glorificado quando você crer na Palavra 
  3) E uma forma de ser cheio da alegria do Senhor 
  4) Oração atua pelo amor Assim como eu vos amei 
 F) Amor demonstrado: Vs 13-18 
  1) Dar a vida - Amar assim - sacrifício: Rm 12:1 
  2) Aliança:  Tg 2:23 
  3) Igualdade / não escravos 
 G) Relação ao mundo: Vs 19-27 
  1) Filho de Deus não é do mundo/ carne:  Rm 8:9 
  2) Perseguição é contra a Palavra  Vs 20;  Ap 1:9 
  3) Não aceitando as palavras e as obras de Jesus, virou não  para a indiferença  
      mas ódio: Vs 24,25 
  4) Testemunhar ao mundo por meio do Espírito 

 

II - Conferência De Revelação:  João 16:1-33: 
 A) Reação do mundo para crer em Jesus - Expulsar, matar: Vs 1-3 
  1) O resultado de não crer 
  2) Devido a ignorância a respeito de Jesus 
  3) Não tenha com medo: Vs 1,4 
 B) Convém-vos que eu vá: Vs 7 
  1) Melhor porque o Espírito vem habitar dentro e posar acima 
  2) Melhor porque vai revelar a verdade que não foi entendida até agora 
  3) Melhor porque Jesus, o Homem, foi limitado, mas o Espírito não esta limitado 

  4) Melhor porque convencera , Para persuadir por provas e fatos, O mundo do  

      pecado, da justiça e do juízo 

 C) Ele O espírito em relação ao crente, uma pessoa divina e com todas as qualidades  

       essência do Pai/Filho  

  1) Guiara em toda verdade:  Vs 13; Jo 14:17;15:26 

  2) Nos mostrará as coisas que hão de vir 

  3) Me glorifica / anunciar verdades em Cristo: Vs 14,15 

   a) O Novo testamento e a manifestação destas verdades 

  4) Trindade: O Pai planeja, O Filho supervisiona, O Espírito executa O Pai enviou  

              o Filho o Filho representa o Pai e Filho 
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