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A Palavra Tornou-se Carne
Fala sobre uma gíria que você conhecia, que é pouco usada atualmente?
João 1.1-18
1. Qual é o relacionamento entre “o Verbo / a Palavra” e Deus? 1.1,2
2. Qual o papel de “o Verbo / a Palavra” na criação do mundo? 1.3
3. “O Verbo / a Palavra” é a luz dos homens. Qual a relação entre luz e trevas? 1.5
4. Qual foi o papel de João Batista? 1.6-8 Veja também Mateus 3.1-3
5. Como é que “a luz” oferece iluminação a todos? 1.9
6. Como foi que o mundo recebeu “o Verbo / a Palavra”? 1.10,11
7. O que acontece com aqueles que recebem “o Verbo / a Palavra”? 1.12
8. Em 1.14, o que fez “o Verbo / a Palavra”?
9. Se “o Verbo / a Palavra” é Jesus e Jesus nasceu alguns meses depois que João Batista,
como é que João pode dizer que Jesus existia antes dele? 1.15
10. Quem trouxe graça e verdade ao mundo? 1.17
11. Como foi que Jesus, o Filho Único do Pai, tornou o Pai conhecido? 1.18
Aplicando a Palavra:
12. Por que Jesus veio ao mundo? 1.9,12,14,17,18
13. O que acontece quando você e eu recebemos Jesus hoje? 1.12
14. Por que será que Jesus aqui é identificado como “o Verbo / a Palavra”? Explique.
15. Como é que Jesus revela a glória de Deus Pai?
16. O que você precisa fazer para ser um filho ou uma filha de Deus?
17. O que você pode fazer esta semana para agir como um verdadeiro filho de Deus?
18. Como é que o fato de que Jesus se fez homem muda o seu dia a dia?
Oração:
Senhor Nosso Deus, queremos lhe agradecer por ter enviado Seu Filho Amado ao mundo.
Jesus é a nossa luz. Jesus nos mostrou a Sua glória. Precisamos desta luz em nossas
vidas. Ajude-nos, Senhor, para que possamos receber Jesus em nossos corações e
deixá-Lo reinar em nossas vidas. Sabemos que somente Jesus pode nos dar a graça que
nós necessitamos. Agradecemos por tudo em nome de Jesus, Amém!

SE PREPAREM! O SENHOR ESTÁ CHEGANDO!
Por que muitas pessoas gostam de se engrandecer?
João 1.19-28
1. Qual foi a pergunta que os sacerdotes e levitas fizeram a João Batista? 1.19
2. João afirmou ser o Cristo? O que significa a palavra “Cristo”? 1.20
3. João confirmou ser Elias? Ou um profeta? 1.21
4. Qual a palavra que João escolheu para se descrever? 1.22,23
5. Qual o significado da frase: ‘Façam um caminho reto para o Senhor’ ?
6. Por que os fariseus foram enviados para implicar com João Batista? 1.24,25
7. O que João disse sobre o batismo que ele realizava? 1.26
8. Quem é o “alguém que os fariseus não conheciam que viria depois” de João? 1.26,27
9. Fala um pouco sobre a humildade de João. 1.27
Aplicando a Palavra Hoje:
10. Como você pode honrar a Cristo com a sua vida?
11. O que você precisa fazer para ser “a voz” que leva outros a Jesus?
12. Será que quando João ficou bem conhecido e famoso, ele foi tentado a receber honra
e mérito para si mesmo? Explique.
13. Fala sobre situações onde você acha difícil ser humilde.
14. Fala sobre algo que João fez que você precisa imitar?
15. Fala sobre algumas oportunidades que você tem para compartilhar a palavra de Deus
com seus amigos.
16. O que você tem feito (ou precisa fazer) para conduzir mais pessoas ao Senhor?
Oração:
Graças lhe damos Senhor por ter enviado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai,
ajude-nos para que possamos receber Cristo em nossos corações. Pai, use-nos como
seus servos para trazer mais e mais gente para conhecer Jesus.
Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém.

JESUS, O CORDEIRO DE DEUS!
Quais são algumas coisas que as pessoas procuram hoje?
João 1.29-51
1. Por que Jesus foi chamado o “Cordeiro de Deus”? veja Êxodo 12.1-13
2. Como é que Jesus conseguiu “tirar o pecado do mundo”?
3. João era mais velho do que Jesus. Como pude dizer que Jesus já existia antes dele?
4. Em que sentido Jesus veio para ser “revelado a Israel”? 1.31
5. Quais as provas que João viu que o levaram a afirmar, “este é o Filho de Deus”? 1.32-34
6. Qual foi a reação de João quando os discípulos dele seguiram Jesus? 1.35-37
7. Como deve ter sido para os dois quando passaram o dia com Jesus? 1.39
8. Qual foi a reação de André depois deste encontro com Jesus? 1.40-42
9. Qual o significado das palavras “Messias” e “Cristo”? (ungido, enviado, prometido, etc.)
10. O que Jesus disse quando encontrou Filipe em João 1.43?
11. O que fez Filipe depois que ele conheceu Jesus? 1.45
12. Por que Natanael não dava muito crédito a Jesus? 1.46
13. Como foi que André lidou com a resistência da parte de Natanael? 1.46
14. Por que Natanael logo ficou impressionado com Jesus? 1.47,48
15. Mas Jesus disse que Natanael viria coisas mais impressionantes! 1.50,51
veja: Gênesis 28.12 e João 1.18 (Jesus é a ponte entre o céu e a terra!)
Aplicando a Palavra Hoje:
16. Por que você quer conhecer Jesus, Aquele que tira os pecados do mundo?
17. Podemos afirmar que Jesus abriu a porta dos céus? Explique. 1.51
18. Pense sobre a atitude de André e de Filipe. Quem você precisa levar a Cristo?
19. Fala sobre os obstáculos que você encontra quando você tenta seguir a Cristo?
20. Qual é a chave para seguir Jesus cada vez mais de perto?
21. O que você precisa fazer para deixar Jesus ser o Senhor e Mestre em todas as áreas
de sua vida?
Oração: Obrigado, Senhor, por ter enviado seu Filho ao mundo para tirar os nossos
pecados! Queremos lhe seguir e trazer nossos amigos para lhe conhecer.

Jesus Transforma Água em Vinho
O que é um milagre? O que significa a palavra “milagre”?
João 2.1-11
1. Quem foi para o casamento? 2.1,2
2. O que foi que Maria disse a Jesus? 2.3
3. Como foi a resposta de Jesus? 2.4
(Tratar a sua mãe como “mulher” não foi falta de respeito. Era normal na época.
Veja também João 8.10 e 19.26 e 20.13,15)
4. O que Maria disse aos servos? 2.5
5. Daí o que Jesus fez? 2.6,7
6. Que disse o encarregado da festa quando provou a água transformada em vinho? 2.9,10
7. O que significa a palavra “sinal”?
8. Qual foi o resultado deste primeiro sinal que Jesus realizou? 2.11
Aplicando a Palavra Hoje:
9. O que você acha do conselho que Maria nos dá em 2.5?
10. Como está a sua fé em Jesus está semana?
11. Fala sobre algo na sua vida que você gostaria que Jesus transformasse?
12. Como é que você tem visto a glória de Jesus na sua vida?
13. Como é que a presença de Jesus em sua vida mudou tudo da água para o vinho?
14. O que você precisa fazer para aumentar a sua fé no Senhor Jesus?
15. Fala sobre um hábito seu ou uma característica sua que você gostaria que Deus
transformasse desde já?
16. O que você pode fazer para desfrutar cada vez mais sua nova vida em Cristo?
Oração:
Pai nosso, queremos obedecer a Cristo em tudo, até nos mínimos detalhes. É maravilhoso
pensar no poder que o Senhor tem para transformar nossas vidas. Agradecemos por tudo
que o Senhor já fez o tudo que o Senhor ainda fará. Continue trabalhando em nós para
que Seu nome seja honrado como o Deus único. Agradecemos em nome de Jesus.

Jesus Purifica o Templo
Você gosta de fazer faxina?
Por que a maioria fica adiando uma boa limpeza da casa?
João 2.12-25
1. Quando foi que Jesus subiu a Jerusalém?
Quase todos os judeus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa para lembrar das
bênçãos do Senhor.
2. Por que havia o comercio de animais no templo?
Os judeus precisavam oferecer um sacrifício e trocavam moedas romanas por moedas
judaicas para pagar os sacerdotes.
3. Qual foi a reação de Jesus? 2.15
4. O que disse Jesus em 2.16?
Jesus sente-se indignado ao máximo por tal profanação do templo de Deus.
O templo deveria ser um lugar de comunhão com Deus. O comércio serviria apenas
para afastar o povo do Senhor.
5. Explique o significado da frase: “O zelo pela tua casa me consumirá”. Salmos 69.9
6. Qual foi o pedido do povo em 2.18?
7. E qual a resposta de Jesus em 2.19?
8. Como Jesus poderia reedificar um templo em três dias? 2.21
9. Como foi que estas palavras serviram para animar os discípulos bem depois? 2.22
10. Qual foi o resultado dos sinais miraculosos que Jesus estava realizando? 2.23
11. Quem conhece o ser humano melhor do que todos? 2.24
12. O que será que Jesus “sabia que havia no ser humano”? 2.25
Aplicando a Palavra Hoje:
13. Como Jesus vê o comércio que existe nas igrejas hoje?
14. O que há de errado em sua vida que Jesus precisa limpar?
15. Como você tem demonstrado o seu “zelo” pelas coisas do Pai?
16. Fale sobre algo que o Senhor fez na sua vida que prova que Ele é real?
17. O que você precisa mudar na sua vida para agradar o Senhor?
Oração:
Pai nosso, coloque um amor intenso em nossos corações pelo Senhor e por tudo que lhe
agrada. Abra, nossos olhos para ver tudo que o Senhor deseja e ajude-nos a zelar sempre
por Seu reino neste mundo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que
ainda fará. No nome santo de Jesus, nós oramos, amém.

NASCER DE NOVO
João 3.1-15
Você já sentiu vontade de começar tudo de novo? Explique.
1. Quem era Nicodemos? 3.1
2. Por que Nicodemos resolveu visitar Jesus à noite? 3.2
(podemos imaginar mas não podemos saber com certeza)
3. Por que Nicodemos achava que Jesus era da parte de Deus? 3.2
4. Três vezes Jesus disse que para entrar no reino de Deus é necessário . . .
5. Leia 3.4. O que é que “nascer de novo” não é?
6. Leia 3.5,6. O que significa “nascer de novo”?
7. Qual é a semelhança entre o vento e o Espírito? 3.8
8. Por que Nicodemos deveria ter entendido a mensagem? 3.10
9. Jesus está falando sobre coisas terrenas ou coisas celestiais? 3.12
10. Quem veio do céu e tem condições de falar sobre coisas celestiais? 3.13
11. Leia Números 21.4-9. Qual foi o propósito da serpente no poste?
12. Qual é a comparação entre a serpente no poste e Jesus na cruz?
13. Como é que eu e você podemos ter a vida eterna?
Aplicando a Palavra Hoje:
14. Por que é tão importante nascer de novo?
15. Como é que uma pessoa pode nascer de novo hoje?
16. Como você chegou a acreditar em Jesus como seu único Salvador?
17. Por que algumas pessoas demoram a entender verdades espirituais?
18. Faça uma oração agora agradecendo a Deus por Seu Filho Jesus quem morreu na
cruz para nos resgatar de nossos pecados e nos oferecer vida eterna.

A CURA DE UM PARALÍTICO
Fala sobre uma regra que você considera desnecessária.
João 5.1-18
1. Por que as pessoas ficavam perto do tanque chamado Betesda?
2. Há quantos anos o homem paralítico estava doente? 5.5
3. Qual foi a pergunta que Jesus fez ao paralítico? 5.6
4. O que fez Jesus para ajudar aquele homem? 5.8
5. Explica a natureza desta cura. Será que houve dúvida na hora? 5.9
6. Todos ficaram alegres com esta cura? Explique. 5.10
Qual foi a preocupação dos líderes dos judeus?
7. O homem que foi curado conhecia quem era Jesus? 5.12,13
Quer dizer que não foi a fé do homem que possibilitou esta cura?
A cura depende do poder divino. Jesus pode curar mesmo quando não temos fé.
12. Qual foi a preocupação de Jesus em 5.14? O que é pior do que a doença?
13. Qual foi a preocupação dos líderes dos judeus em 5.16?
14. Como Jesus explicou o fato de estar trabalhando até no sábado? 5.17
15. Por que os judeus queriam matar Jesus? 5.18
Aplicando a Palavra Hoje:
16. Você já achou que Deus estava esquecendo de você e seus problemas?
17. Como você precisa confiar mais em Deus para agir na maneira certa e na hora certa?
18. Fala sobre como regras nas igrejas podem afastar pessoas de Deus ainda hoje?
19. Leia 5.14. Qual cura é a mais importante de todas? Você quer ser curado?
20. Por que a sua decisão de “querer a cura” é essencial para receber a cura de Deus?
21. Leia 5.17. Como você tem visto Jesus trabalhando ainda hoje?
22. Por que Jesus podia se fazer igual a Deus? 5.18
Oração:
Senhor meu Deus, eu quero ser curado. Eu quero deixar o pecado. Eu quero viver uma
vida nova hoje, através de Seu poder. Continue trabalhando na minha vida, Senhor.
Faça de mim, um servo Seu, para fazer sempre a Sua vontade. Ajude-me a andar
sempre nos passos de Jesus, meu Mestre. Eu lhe peço em nome de Jesus, Amém.

Testemunhos Acerca de Jesus
Por que algumas pessoas querem ficar famosas?
João 5.31-47
1. Quem é que testemunha em favor a Jesus? 5.31,32
2. E qual foi a função de João Batista? 5.33-35
3. Qual é a prova de que Jesus foi enviado por Deus? 5.36
4. Qual seria o resultado de crer no testemunho do Pai? 5.37,38
5. Por que os judeus estudavam as Escrituras Sagradas? 5.39
6. O que foi que a maioria dos judeus fez com Jesus? 5.40
7. Jesus visava a glória dos homens ou a glória de Deus?
8. E os judeus daquela época visavam a glória de quem? 5.44
9. Quem acusava os judeus? 5.45,46 Como?
10. O que é que os judeus deveriam ter entendido na lei de Moisés? 5.46,47
Aplicando a Palavra Hoje:
11. O que você precisa fazer para ser uma luz que leva pessoas a Cristo?
12. Por que você crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Vivo?
13. Como é que algumas pessoas conseguem ler a Bíblia e ainda não crer em Jesus?
14. Você busca a glória das pessoas ou de Deus? Seja honesto!!
15. Os judeus tinham as Escrituras e mesmo assim não creram em Jesus. Como a igreja
hoje pode servir de empecilho para aqueles que querem conhecer Cristo?
16. Qual é a melhor maneira de receber glória de Deus?
17. O que você pode fazer, a partir de hoje, para buscar mais ainda o caminho de Deus?
18. O que você pode fazer para conhecer melhor Jesus, o Filho de Deus?
Oração:
Senhor, queremos conhecer Jesus. Queremos receber a glória que vem do Senhor e não
a glória dos homens. Queremos a vida que somente Jesus, Seu Filho pode oferecer.
Senhor, aumente a nossa fé. Use-nos para levar a luz de Cristo a pessoas que ainda
estão nas trevas.
Fazemos esta oração no nome santo de Jesus, Amém.

JESUS SUPRE NOSSAS NECESSIDADES!
Você já ficou num beco sem saída? Explique.
João 6.1-15
1. Por que as multidões seguiam Jesus?
2. Em 6.2 quando diz que Jesus “sentou-se com os discípulos”, qual é a idéia?
Veja Marcos 6.34 e Lucas 9.11. O mestre sentava para ensinar.
3. Qual foi a pergunta que Jesus fez a Filipe? 6.5
4. Por que Jesus fez aquela pergunta? 6.6
5. Quanto dinheiro seria necessário para comprar pão para tanta gente?
Um denário = o salário de um dia de trabalho para um operário
6. O que disse André? 6.8,9
7. Como foi que Jesus conseguiu comida para tanta gente? 6.10,11
8. Quanto sobrou de 5 pães e 2 peixinhos? E o que fizeram com as sobras? 6.12,13
9. O que disseram as pessoas após este grande milagre? 6.14
10. O que o povo queria fazer com Jesus em 6.15?
11. E Jesus aceitou esta proclamação do povo? Por que?
Aplicando a Palavra Hoje:
12. Por que as pessoas buscam Jesus hoje em dia?
13. Por que você deseja seguir Jesus?
14. O que você costuma fazer diante de um “problemão” sem solução? O que deveria fazer?
15. Fala sobre como você tem visto nosso Pai suprindo suas necessidades dia a dia.
16. Por que algumas pessoas só procuram Jesus para resolver problemas materiais?
17. Você precisa agradecer a Deus por algumas bênçãos hoje? Fala sobre algumas.
18. Qual é um “problemão” que você está enfrentando agora?
Entregue seu problema a Jesus.
Oração:
Senhor, temos visto sua provisão tantas vezes no passado: aqui nesta passagem e em
nossas vidas também. Continue, Pai, suprindo nossas necessidades. Aumente a nossa
fé. Reine em nossas vidas hoje e sempre. Esta é nossa oração em nome de Jesus, Amém.

Jesus Anda Sobre o Mar
Você já ficou cheio de medo? Como foi?
João 6.16-27
1. Jesus foi com os discípulos quando eles entraram no barco para atravessar o mar?
2. Como estava o tempo naquela noite? 6.18
3. Qual foi a distância que os discípulos haviam remado quando Jesus apareceu? 6.19
4. Qual foi a reação dos discípulos quando Jesus se aproximou andando sobre o mar?
5. O que disse Jesus aos discípulos? 6.20
6. Jesus acabou entrando no barco? Por que?
7. O que fez a multidão quando percebeu que Jesus não estava mais ali? 6.24
8. Quando Jesus viu a multidão chegando, Jesus ficou alegre ou ficou triste? Por que?
9. Em João 6.27 Jesus falou sobre algo que NÃO devemos fazer. O que é?
10. Em João 6.27 Jesus também disse o que nós devemos fazer. O que é?
11. Qual é a comida que se estraga? Qual é a comida que permanece?
Aplicando a Palavra Hoje:
12. O que você faz quando você sente medo?
13. O que você faz quando você se sente sozinho e vulnerável?
14. Fala um pouco sobre as palavras de Jesus em 6.20.
15. Jesus entrou no barco com os discípulos. Como você pode deixar Jesus entrar na
sua vida e ajudar você com seus problemas?
16. Você já perdeu seu tempo buscando a “comida que se estraga”? Explique.
17. Como é que Jesus tem sido a “comida que permanece” na sua vida?
18. O que você precisa fazer para confiar mais em Deus quando os “ventos” sopram na
sua vida?
Oração:
Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode fazer todas as coisas! Jesus multiplicou as pães e
andou sobre o mar. Ajude-me, Senhor, a confiar sempre na Sua providência. Eu Lhe
agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez por mim! Muito obrigado! Amém!

Jesus, o Pão da Vida
Qual é sua comida predileta?
João 6.25-59
1. Segundo Jesus, qual é a obra que nosso Deus deseja? 6.28,29
2. O que o povo judeu achava do milagre do maná no deserto? 6.30,31
3. Segundo Jesus, qual é o verdadeiro pão do céu? 6.32,33
4. Qual é o significado da frase “Eu sou” em 6.35? Veja Êxodo 3.12-14
5. Qual é a promessa de Jesus em 6.35?
6. Qual é a promessa de Jesus em 6.37?
7. Por que Jesus “desceu dos céus”? 6.38-40
8. O que significa “olhar para o Filho” em 6.40?
9. Por que os judeus começaram a criticar Jesus? 6.41,42
10. Explica como o Pai “atrai” pessoas a Jesus. 6.44,45
11. Fala sobre as afirmações de Jesus em 6.46-48.
12. Qual a diferença entre o maná no deserto e o pão que Jesus oferece? 6.49-51
13. Leia 6.51-56. Como é que nós temos que “comer” Jesus e “beber” Jesus?
14. Qual deve ser a razão de viver na vida do discípulo de Cristo? 6.57
Aplicando a Palavra Hoje:
15. Quando foi que você começou a buscar a Cristo? Por que você O procurou?
16. Fala um pouco sobre como Jesus satisfaz a sua fome espiritual e preenche sua vida.
17. Fala sobre algum vazio que você ainda sente na sua vida.
18. Fala sobre alguma insegurança que você ainda tem.
19. Como é que seu relacionamento com o Senhor pode ajudar você nestas situações?
20. Fala sobre algo que você quer mudar na sua vida esta semana.
Oração:
Meu Pai, eu sei que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ajude-me a buscar sempre
este pão. Eu sei que nada neste mundo preenche de verdade. Sou grato, Senhor, por
Suas promessas. Eu quero a vida que só o Senhor pode me dar. Obrigado! Amém.

Muitos Discípulos Abandonam Jesus
Fala sobre alguma coisa boa na sua vida que você começou, mas não levou a termo.
Por que você desistiu?
João 6.60-71
1. O que disse a multidão em 6.60 quando Jesus os chamou para um compromisso?
(Jesus disse em 6.51-56 que eles precisavam “comer” ele. Jesus quer reinar em nós.)
2. Leia 6.62. Jesus iria subir para qual lugar?
3. Veja 6.63 Fala sobre a diferença entre a carne e o espírito.
4. O que é que Jesus já sabia a respeito de muitos? 6.64
5. O que é necessário para ir a Jesus? 6.65
6. O que fez a multidão naquele momento? 6.66
7. Quando Jesus viu a multidão indo embora, o que ele perguntou aos 12? 6.67
8. Qual foi a resposta de Simão Pedro? 6.68,69
9. Por que Jesus disse que um dos doze era um diabo? 6.70,71
Aplicando a Palavra Hoje:
10. Fala sobre uma palavra de Jesus que você achou difícil de entender e de aceitar?
11. Por que algumas pessoas deixam de seguir Jesus?
12. Você considera as exigências de Jesus duras? Explique.
13. Você já pensou em desistir da vida Cristã? Por que?
14. Fala sobre outros caminhos que existem nesta vida. Você já experimentou alguns?
15. Por que seguir Jesus é melhor do que qualquer outro caminho espiritual?
16. Por que você acredita que Jesus é o Filho de Deus?
17. Como é que sua fé em Jesus ajuda você nos momentos difíceis na sua vida?
18. Como você pode ajudar alguém que precisa de ânimo para perseverar no caminho
de Cristo?
Oração:
Senhor, eu sei que nem sempre vai ser fácil seguir o Seu caminho. Senhor, me dê forças
para perseverar. Eu sei que há muitos caminhos. Mas eu creio que somente o Senhor
oferece vida verdadeira. Por isso eu quero seguir o Senhor hoje, amanhã e sempre!

Jesus na Festa dos Tabernáculos
Fala sobre uma ocasião na qual você julgou alguém e mais tarde viu que você errou.
João 7.1-24
1. Por que Jesus se manteve longe da Judéia? 7.1
2. O que foi que os irmãos de Jesus lhe disseram sobre uma ida a Judéia? 7.3-4
3. Por que seus irmãos falaram assim? 7.5
4. Por que o mundo odiava (e odeia) Jesus? 7.7
5. Jesus acabou indo a Judéia para a festa dos Tabernáculos abertamente ou em segredo?
6. Quais os boatos que surgiram a respeito de Jesus? 7.12
7. Por que o povo não falava dele em público? 7.13
8. O que o próprio Jesus dizia sobre o ensino dele? 7.16-18
9. O que disse Jesus sobre Moisés e a circuncisão? 7.22,23
10. Por que Jesus deveria ter o direito de curar uma pessoa no sábado? 7.23
Aplicando a Palavra Hoje:
11. Explique a frase: “Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos”.
12. Por que muitas pessoas não querem seguir Jesus hoje?
13. Você já ficou com vergonha e deixou de falar da sua fé em Jesus? Explique.
14. Por que você acredita que as palavras de Jesus são verdadeiras?
15. O que você precisa fazer para não julgar os outros apenas pela aparência?
16. Como você pode falar de Jesus com ousadia diante de seus amigos?
17. O que você precisa fazer no seu dia a dia para deixar de ser hipócrita?
18. Fala sobre uma bênção que você recebeu do Senhor estes dias.
Oração:
Senhor meu Deus, eu quero lhe agradecer por ter enviado Seu Filho, Jesus Cristo ao
mundo. Jesus demonstrou o Seu grande amor. Jesus trouxe a palavra da verdade. Jesus
nos ensinou o caminho que leva aos céus. Ajude-me, Senhor, a seguir o caminho de Cristo
cada dia de minha vida. Eu lhe peço em nome de Jesus, Amém.

JESUS É O CRISTO!
Em que ou em quem as pessoas colocam a sua fé hoje em dia?
João 7.25-53
1. Por que o povo estava perguntando entre si se Jesus era realmente o Cristo ou não?
2. Por que Jesus disse que as pessoas não conheciam “aquele que o enviou”? 7.28
3. Por que Jesus afirma conhecer “aquele que o enviou”? 7.29
4. Por que as autoridades não conseguiram prender Jesus? 7.30
5. Por que muitos dentre a multidão creram que Jesus era o Cristo? 7.31
6. Explique esta frase de Jesus: -- Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão;
vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. 7.34
7. Como é que os judeus entenderam esta frase de Jesus? 7.35,36
8. Que significam estas palavras de Jesus: -- Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
9. Em qual cidade o Cristo deveria nascer? 7.42 Onde Jesus nasceu?
Por que o povo achou que Jesus era da Galiléia?
10. Por que os guardas do templo não prenderam Jesus? 7.46
11. Qual foi a bronca que os fariseus deram nos guardas? 7.47-49
Aplicando a Palavra hoje:
12. Como é que as pessoas olham para Jesus no mundo de hoje?
13. Qual seria a reação dos padres e pastores se Jesus voltasse ao mundo agora?
14. Explica como o Espírito Santo é um “rio de água viva”.
15. Como é que Jesus pode suprir os desejos de seu coração?
16. Por que nos temos a mania de julgar os outros antes de conhece-los?
17. Como é que a igreja como instituição pode até afastar pessoas de Deus?
18. O que você pode fazer esta semana para renovar o seu relacionamento com Jesus?
19. Como você pode glorificar a Cristo na sua vida esta semana?
Oração:
Senhor meu Deus, eu acredito que Jesus é seu Filho que veio ao mundo para me salvar.
Eu sei que somente Jesus pode matar a sede de minha alma. Encha-me, Senhor, com o
Espírito de Cristo. Ajude-me, Senhor, a servi-Lo com coragem e dedicação! Amém.

JESUS E O PECADO
Qual é um pecado que você jamais iria cometer?
João 8.1-11
1. O que Jesus fez quando o povo se reuniu ao seu redor no templo? 8.2
2. Quem os mestres da lei o os fariseus levaram a Jesus? 8.3
3. O que os religiosos disseram a respeito daquela mulher? 8.4
4. De acordo com a lei, qual castigo esta mulher receberia? 8.5
5. Por que os fariseus fizeram esta pergunta? 8.6
6. O que disse Jesus? 8.7
7. Quem saiu primeiro? Quem foi atrás? Quem ficou? 8.9
8. O que Jesus perguntou à mulher? 8.10
9. Quais foram as últimas palavras de Jesus para aquela mulher? 8.11
Aplicando a Palavra Hoje:
10. Na mente das pessoas, quais são os “grandes pecados”?
11. Por que é tão fácil apontar os erros dos outros?
12. E para Deus, quais são os pecados mais graves?
13. Como Deus vê a pessoa que cometeu um pecado grave?
14. Como nós devemos tratar alguém que cometeu um pecado grave?
15. O que devemos fazer quando pecamos?
16. Como você pode ajudar o seu irmão ou a sua irmã que foi pego no pecado?
17. Fala sobre algo que você precisa mudar já, já, na sua vida.
18. Faça uma oração para que você nunca mais condene o seu irmão.
Oração:
Senhor Meu Deus, me perdoe dos meus pecados. E ajude-me a perdoar o meu irmão e
querer sempre o melhor para o meu próximo. Eu sei que o pecado desagrada o Senhor.
Quero ser uma pessoa nova e pura aos Seus olhos. Abençoe, Pai, a Sua igreja, para que
possamos buscar o Senhor juntos com amor e afinco.
Pedimos no nome poderoso de Jesus, Amém.

A Validade do Testemunho de Jesus
Como você pode saber se uma pessoa está falando a verdade?
João 8.12-30
1. Qual a afirmação de Jesus em 8.12?
2. Qual o significado da palavra “luz” e a palavra “trevas” nesta passagem?
3. Daí qual foi a crítica dos fariseus em 8.13?
4. Segundo Jesus por que o seu testemunho é válido? 8.14
5. Como Jesus fazia as decisões dele? 8.15,16
6. A lei dizia que duas testemunhas são necessárias. Jesus tinha duas?
Explique. 8.17,18
7. Segundo Jesus por que os fariseus não conheciam a Deus? 8.19
8. Por que ninguém prendeu Jesus? 8.20
9. Por que Jesus dizia: ‘Para onde vou, vocês não podem ir’? 8.22
10. Como será que as pessoas receberam as palavras de Jesus em 8.23?
11. Qual é o resultado do pecado? 8.24 E qual a solução?
12. Jesus respondeu a pergunta que o povo fez em 8.25? Explique.
13. Qual o significado da frase: “Quando o Filho do homem for levantado” em 8.28?
14. Explica o significado da frase: “pois sempre faço o que lhe agrada” em 8.29.
15. Qual foi a reação do povo diante destes ensinamentos de Jesus? 8.30
Aplicando a Palavra Hoje:
16. Como é que Jesus é a “luz do mundo” e a luz na sua vida?
17. Você estava nas trevas antes de conhecer Jesus? Explique.
18. O que você aprendeu sobre o relacionamento de Jesus com Deus nesta passagem?
19. O que você precisa mudar na sua vida para poder dizer que você sempre agrada a
Deus em tudo?
Oração:
Meu Deus, eu sou muito grato por seu Filho Jesus. Eu estava nas trevas e Jesus me
trouxe para Sua luz. Jesus me mostrou o Seu imenso amor e bondade. Eu vi Seu amor
quando Jesus foi levantado naquela cruz e morreu por meus pecados. Por isso, eu hoje
lhe agradeço e quero lhe servir de todo meu coração. Em nome de Jesus, Amém.

QUEM É SEU PAI?
Você já viu uma criança que parece muito com o pai ou com a mãe? Explique.
João 8.31-47
1. Com quem Jesus está falando aqui? 8.31
2. O que faz o verdadeiro seguidor de Jesus? 8.31
3. Por que a verdade é tão importante? 8.32
4. Por que os judeus se orgulhavam de ser descendentes de Abraão? 8.33
5. O que significa ser “escravo do pecado”? 8.34
6. Qual a diferença entre um escravo e um filho? 8.35
7. Como podemos encontrar a libertação? 8.36
8. Por que Jesus disse que os judeus não eram “filhos” de Abraão? 8.39,40
9. Por que Jesus disse que os judeus não eram filhos de Deus? 8.41-43
10. Como Jesus poderia afirmar que eles eram filhos do Diabo? 8.44
11. Onde podemos ouvir a verdade? 8.45
12. Como Jesus poderia perguntar: Qual de vocês pode me acusar de algum pecado?
13. O que faz aquele que pertence a Deus? 8.47
Aplicando a Palavra Hoje:
14. O que você tem em comum com sua mãe ou com seu pai?
15. Fala sobre um pecado do qual você ainda precisa se libertar.
E sobre outro do qual você já foi liberto por Jesus.
16. Explica como Jesus e a verdade podem nos libertar do pecado.
17. O que você precisa fazer para ter o comportamento de um “filho de Deus”?
18. O que você precisa fazer para se livrar totalmente das mentiras e andar na verdade?
19. O que você vai fazer para sempre dar ouvidos a Deus e nunca mais dar ouvidos ao
pai das mentiras?
Oração:
Pai nosso, queremos ser Seus filhos, ouvindo a Sua voz e seguindo a Sua verdade. Eu
sei, meu Pai, que já deixei o Senhor triste com meus pecados. Me perdoe, e me ajude a
ser um filho que dá prazer a Seu Pai. Senhor, eu quero andar na Sua luz hoje. Amém.

As Declarações de Jesus acerca de Si Mesmo
O que você faria se alguém fizesse uma acusação contra você e você fosse inocente?
João 8.48-59
1. Qual foi a acusação dos judeus em 8.48?
2. E como Jesus se defendeu? 8.49
3. Qual foi a afirmação de Jesus em 8.51?
4. Diante desta afirmação de Jesus, qual foi a reação dos judeus? 8.52
5. Para os judeus qual era a importância de Abraão?
6. Na mente dos judeus, Jesus poderia ser maior do que Abraão ou os profetas?
7. Segundo Jesus, de onde vem a Sua glória? 8.54
8. O que Jesus disse a Seu respeito para provar que Ele conhece a Deus? 8.55
9. Como é que Abraão “viu” Jesus? 8.56
10. Explica as implicações da resposta de Jesus em 8.58.
11. Por que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus?
12. Como Jesus conseguiu escapar? 8.59
Aplicando a Palavra Hoje:
13. Como as pessoas costumam reagir diante de coisas que elas não entendam?
14. Como Jesus reagiu diante das acusações dos judeus?
15. O que você tem feito para honrar a Deus com sua vida?
16. O que você precisa mudar para ser mais obediente a palavra do Senhor?
17. Como você sabe que você conhece a Deus?
18. Como é que Jesus é o “EU SOU”?
19. O que você precisa fazer para deixar Jesus ser o “eu sou”, o “tudo” em sua vida?
Oração:
Senhor, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus que veio e morou neste mundo. Eu
quero seguir a Cristo e obedecer a Cristo em cada aspecto da minha vida. Não existe
outro igual a Cristo. Ele sempre foi e sempre será. Por isso eu quero deixar Cristo ser o
Senhor e Mestre na minha vida, hoje e sempre. Peço em nome de Jesus, Amém.

A Cegueira Espiritual
Fala sobre a pessoa (fora de sua família) que mais impactou a sua vida.
JOÃO 9
1. Qual foi a resposta de Jesus quando os discípulos perguntaram: “Mestre, quem pecou:
este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?”
2. Qual o significado da frase de Jesus em 9.4?
3. O homem teve que fazer algo para ser curado? Explique.
4. O homem que foi curado era conhecido por muitos?
5. Quem eram os fariseus?
6. Por que os fariseus não gostaram do fato de que o milagre foi realizado no sábado?
7. O que os pais do cego falaram a respeito da cura do filho deles? 9.20-23
8. O que você acha da resposta do homem em João 9.25 e em 9.27?
9. O que mais aquele homem disse a respeito de Jesus em 9.31-33?
10. Quem apareceu logo depois que o homem foi expulso pelos fariseus? 9.35
11. O que disse Jesus sobre Sua própria pessoa em 9.37?
12. Explique quem são os cegos em 9.39?
13. Qual foi a acusação que Jesus fez aos fariseus em 9.39-41?
Aplicando a Palavra Hoje:
14. Como é que uma doença ou uma deficiência física pode servir para glorificar a Deus?
15. Você já foi um “cego”? Explique.
16. Fala sobre alguns irmãos enfrentam dificuldades em casa com seus familiares quando
tomam a decisão de seguir a Cristo.
17. O que é que nós precisamos fazer para não ser como os fariseus?
18. Você conhece alguém que está cego espiritualmente falando?
Vamos orar a Deus por estas pessoas.
19. Vamos agradecer a Cristo por ter aberto nossos olhos para enxergar a salvação.
Oração:
Pai nosso, agradecemos por ter enviado Seu Filho ao mundo. Jesus é a luz do mundo.
Jesus abriu nossos olhos para ver o caminho da vida. Muito obrigado, Senhor!

O Pastor e o Seu Rebanho
O que é que o bom amigo faz? ou Como é o bom amigo?
João 10.1-21
1. Quem é aquele que não entra no aprisco pela porta? 10.1
2. Qual é a reação das ovelhas quando ouvem a voz do pastor? 10.3,4
3. Por que as ovelhas não seguem um estranho? 10.5
4. Jesus disse: “Eu sou a porta.” Qual é o significado desta frase? 10.7-9
5. Quais as diferenças entre Jesus e o ladrão em 10.10?
6. Por que Jesus pôde dizer que Ele é o Bom Pastor? 10.11
7. O que faz o assalariado ou o mercenário? 10.12,13
8. O que faz o Bom Pastor pelas ovelhas? 10.14,15
9. Quem são as “outras ovelhas” em 10.16? (os não-judeus ou os gentios)
10. O que disse Jesus em 10.18 sobre a Sua morte?
11. Em 10.19 os judeus ficaram outra vez divididos. Qual foi a divisão? 10.20,21
Aplicando a Palavra Hoje:
12. Jesus tem sido “a porta” na sua vida? Explique.
13. Como é a ovelha? Como é que nós, seres humanos, somos parecidos com ovelhas?
14. O que é que o fato de Jesus ser o Bom Pastor significa na sua vida hoje?
15. O que você precisa fazer para não seguir a voz de “estranhos”?
16. O que você precisa fazer para sempre ouvir a voz de Jesus?
17. Explica como você encontrou, por meio de Jesus, uma vida “abundante”.
Oração:
Pai Nosso, ajude-nos a reconhecer cada vez mais tudo que Jesus fez por nós e tudo que
Jesus significa em nossas vidas. Queremos sempre dar ouvidos a Jesus e segui-Lo cada
dia de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Jesus, nosso Bom Pastor, e pela vida nova que
Ele oferece a cada um de nós. Agradecemos em nome de Jesus, Amém.

A Incredulidade do Povo
Fala sobre uma situação na qual foi difícil para você aceitar a verdade.
João 10.22-42
1. Qual foi a pergunta que o povo fez a Jesus em 10.24?
2. E como Jesus respondeu a esta pergunta? 10.25
3. Segundo Jesus, por que as pessoas não creram nEle? 10.26
4. O que fazem as “ovelhas” de Jesus? 10.27
5. Quem pode tirar as ovelhas da mão de Jesus ou da mão do Pai? 10.28,29
6. Qual a relação entre o Pai e o Filho? 10.30
7. O que as pessoas fizeram quando Jesus disse: “Eu e o Pai somos um”? 10.31
8. Como Jesus se defendeu em 10.32?
9. Qual foi a acusação das autoridades em 10.33?
10. Como foi que Jesus usou a passagem no Salmo 82.6 para se defender?
11. Quais são as “obras” de Jesus em 10.38 e por que Jesus fazia tais obras?
12. Como foi que Jesus escapou quando as autoridades tentaram prende-lo? 10.39
13. Qual foi a reação das pessoas que foram até Jesus além do rio Jordão? 10.41,42
Aplicando a Palavra Hoje:
14. Por que a maioria hoje não reconhece que Jesus é o Filho de Deus?
15. Você se comporta como uma ovelha de Cristo? Explique.
16. Por que você acredita que Jesus é o Filho de Deus?
17. O que você acha da afirmação de Jesus: “Eu e o Pai somos um”?
Que diferença isto faz na sua vida?
18. Jesus disse que ninguém pode arrancar suas ovelhas de sua mão. Como este fato
deixa você mais seguro?
19. O que você precisa mudar na sua vida para ser uma ovelha que agrada o Bom Pastor?
Oração:
Pai Nosso, muito obrigado por ter envidado Jesus, nosso Salvador para nos mostrar o
caminho da vida. Queremos estar sempre na Sua presença. Ajude-nos a perseverar neste
caminho. Nunca houve outro como Jesus, Seu Filho. Por isso colocamos nossa fé nele!
Muito obrigado, Senhor por tudo! Agradecemos em nome de Jesus, Amém.

Jesus Ressuscita Lázaro
O que é que as pessoas mais temem nesta vida?
João 11.1-44
1. O que foi que Maria e Marta fizeram quando Lázaro ficou doente?
2. Jesus demorou a ir lá? 1.6
3. Por que os discípulos achavam que Jesus não deveria ir a Judéia? 11.7
4. Por que Jesus disse que a morte de Lázaro foi algo bom? 11.14,15
5. Descreva a fé que Marta demonstrou em 11.21-27.
6. Como Jesus reagiu vendo a tristeza de Maria e os outros? 11.33-35
7. O que disseram alguns em 11.37?
8. Qual a prova em 11.39 que Lázaro estava realmente morto?
9. Segundo Jesus, qual resultado que Ele desejava através deste milagre? 11.40-42
10. O que aconteceu quando Jesus mandou que Lázaro viesse para fora? 11.44
Aplicando a Palavra Hoje:
11. Como você reage quando uma pessoa que você ama fica doente?
12. Você já viu uma doença ou uma morte levar pessoas a buscar ao Senhor? Explique.
13. Fala sobre uma dificuldade na sua vida que você precisa entregar a Deus em oração.
14. Você já duvidou do poder de Deus? Explique.
15. O que você pode fazer para “chorar com os que choram”?
16. Como você tem visto o “tempo de Deus” ser diferente de “seu tempo” em sua vida?
17. Você já viu a glória de Deus em sua vida? Quando?
18. O que você precisa fazer para confiar mais em Deus?
19. Fala sobre uma bênção que você recebeu do Senhor recentemente.
Oração:
Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Ajude-me a
crer na Sua bondade e a aceitar Seu plano para minha vida. Quero lhe agradecer pelo Seu
imenso poder que tirou Lázaro do sepulcro. Agora entrego minha vida em Suas mãos.
Use-me, Senhor, segundo a Sua vontade. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.

JESUS SE PREPARA PARA O FIM
Fala sobre um presente especial que você deu para alguém.
João 11.45 – 12.11
1. Qual foi a preocupação dos os chefes dos sacerdotes e os fariseus em 11.47,48?
2. Qual foi a determinação de Caifás, o sumo sacerdote? 11.49
3. Explica como estas palavras de Caifás foram uma profecia?
4. Por que Jesus parou de andar publicamente entre os judeus? 11.53,54
5. Se Jesus aparecesse em Jerusalém para a Páscoa, o que as autoridades pretendiam
fazer? 11.57
6. Quando foi que Jesus foi a casa de Lázaro, Marta e Maria? 12.1,2
7. O que a Maria fez enquanto Jesus estava jantando? 12.2,3
8. Qual foi a queixa de Judas Iscariotes? 12.4,5
9. Por que Judas fez esta objeção? 12.6
10. O que disse Jesus sobre este ato de Maria? 12.7,8
11. O que fez o povo quando soube que Jesus estava na casa de Lázaro? 12.9
12. Por que os chefes dos sacerdotes pretendiam matar Lázaro também? 12.10.11
Aplicando a Palavra Hoje:
13. Explica como pessoas religiosas podem agir por interesse próprio.
14. Por que todos nós precisamos vigiar nossos motivos e lutar contra o egoísmo?
15. Se Jesus foi rejeitado pelos religiosos daquela época, como seria recebido hoje?
16. O que você precisa mudar na sua vida para deixar de ser um “interesseiro”?
17. Maria deu um presente muito caro ao Senhor. Como você pode usar seus recursos
para servir o Senhor?
18. Como nós devemos usar os nossos bens para ajudar pessoas necessitadas?
19. Sua oferta e sua dedicação demonstram o quanto você ama Jesus?
Oração:
Pai Nosso, me perdoe pelo meu egoísmo. Ajude-me a servir ao Senhor sem interesses.
Ajude-me a dar liberalmente para Sua obra e para amparar pessoas carentes. Aumente a
minha fé para que eu possa adorar ao Senhor com alegria e generosidade e dedicação.
Eu lhe peço em nome de Jesus, Amém.

A Entrada De Jesus em Jerusalém
Como é que as pessoas costumam agir na presença de uma celebridade?
João 12.12-36
1. Como a multidão reagiu quando soube que Jesus estava chegando a Jerusalém?
2. O que significa a palavra “Hosana”? ’Salva-nos, te pedimos.’
3. Qual foi o significado da passagem em Zacarias 9.9? 12.15
4. Quando os apóstolos finalmente entenderam o significado destes acontecimentos? 12.16
5. Por que os fariseus disseram: “Olhem como o mundo todo vai atrás dele!” 12.17-19
6. Qual foi o pedido que alguns gregos fizeram a Filipe? 12.20,21
7. Qual o significado das palavras de Jesus em 12.23? Que hora é essa?
8. O que Jesus quis ensinar com o exemplo do grão de trigo? 12.24,25
9. Qual foi a promessa que Jesus fez em 12.26?
10. O que Jesus nos ensina sobre a Sua missão na terra em 12.27?
11. Qual foi a voz que falou em 12.28?
12. Quem é o “príncipe deste mundo”? Como é que a morte de Jesus derrotou o inimigo?
12.31 veja também Hebreus 2.14,15
13. Explica o significado das palavras de Jesus em 12.32. veja 12.33
14. O que é a luz em 12.35,36?
Aplicando a Palavra Hoje:
15. O que você precisa fazer para deixar Jesus ser o rei de sua vida?
16. O que você precisa fazer para adorar a Cristo em seu dia a dia?
17. Como você e eu amamos nossa própria vida?
18. O que nós precisamos fazer para odiar nossa vida e morrer para nós mesmos?
19. O que significa andar na luz? O que você precisa fazer para ser um filho da luz?
20. Quem você pode ajudar nos próximos dias? Como?
Oração:
Pai nosso, reconhecemos que Jesus é Seu Filho e nosso Rei. Por isso entregamos nossas
vidas em suas mãos. Para isto sabemos que precisamos morrer para nossas próprias
vontades e andar na Sua luz. Ajude-nos neste objetivo é nossa oração em nome de Jesus.

A Incredulidade dos Judeus
Qual é o papel do juiz? Baseado em que, um juiz deve tomar suas decisões?
João 12.37-50
1. Qual é o milagre registrado em 12.28? Quais são outros milagres registrados em João?
2. O que o profeta Isaías havia dito sobre pessoas de coração duro? Isaías 6.10
3. Como foi que Isaías viu a glória de Jesus, 700 anos antes de Jesus nascer? 12.41
4. Por que alguns líderes dos judeus creram em Jesus mas não confessavam a sua fé?
5. Qual a ligação entre Jesus e Deus? 12.44,45
6. Segundo Jesus, por que Ele veio ao mundo? 12.46,47
7. Como seremos julgados no último dia? 12.48
8. De onde Jesus recebeu a Sua autoridade? 12.49
9. Por que Jesus fazia questão de dizer exatamente o que o Pai mandou dizer? 12.50
Aplicando a Palavra Hoje:
10. Como é que pessoas naquela época e ainda hoje conseguem ver as obras de Jesus e
mesmo assim não acreditar nEle?
11. O que é que deixa uma pessoa espiritualmente cega?
12. Fala sobre uma situação na qual você preferiu a aprovação das pessoas à aprovação
de Deus. Seja honesto!
13. Explica como Jesus tem sido a luz na sua vida?
14. Explica como a palavra de Deus é nosso juiz.
15. O que você precisa mudar na sua vida para estudar mais a palavra de Deus?
16. O que você precisa mudar para receber a vida eterna que Deus oferece?
Oração:
Senhor, aumente a minha fé. Ajude-me a desejar ser aprovado pelo Senhor e não pelas
pessoas, em todas as circunstâncias. Eu lhe agradeço por Sua palavra que ensina o
caminho da vida eterna. Ajude-me a estudar Sua palavra diariamente e ensinar esta
palavra de salva a todas as pessoas que eu encontro.
Eu lhe peço em nome de Jesus, Amém.

Jesus Lava os Pés dos Discípulos
Na nossa sociedade, quem são as pessoas importantes?
João 13.1-17
1. Qual era o sentimento de Jesus sabendo que seu tempo na terra estava acabando? 13.1
2. O que fez Jesus com a toalha e a bacia? 13.5
3. O que disse Pedro? 13.6
4. Qual foi a resposta de Jesus em 13.7?
5. Explica as palavras de Jesus em 13.10. Veja 13.11
6. O que Jesus queria ensinar com este ato? 13.12-14
7. Qual é a vantagem em ensinar através do exemplo? 13.5
8. Explica o significado das palavras de Jesus em 13.16.
9. Segundo Jesus, quer será feliz? 13.17
Aplicando a Palavra Hoje:
10. Por que você encontra dificuldades para servir certas pessoas em certas situações?
11. Há situações nas quais você não gosta de ser servido? Explique.
12. Quais são algumas maneiras que nós podemos “lavar os pés” de pessoas hoje?
13. O que você precisa mudar em sua vida para seguir o exemplo de Jesus?
14. Por que muitas pessoas não conseguem ser humildes?
15. Fala o nome de uma pessoa que você pode servir amanhã ou nos próximos dias.
16. O que você precisa fazer para ser mais humilde em sua casa e com seus amigos?
Oração:
Pai nosso, agradecemos por Seu Filho Jesus que veio ao mundo para nos ensinar como
devemos viver. Agradecemos pelo grande exemplo de humildade e serviço que Jesus nos
deixou. Pai, nos ajude a servir o nosso próximo com amor em nossos corações.
Queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus.
Esta é nossa oração que fazemos em nome de Jesus, Amém.

JESUS FAZ PROFECIAS SOBRE SUA PRÓPRIA MORTE
Você já foi traído? Explique. Como foi?
João 13.18-38
1. Por que Jesus fez questão de avisar, antes do fato, que um dos 12 iria traí-Lo.? 13.19
2. Explica o significado de 13.20.
3. Qual foi a reação dos apóstolos quando Jesus disse que um deles iria traí-Lo? 13.22
4. Por que Judas fez o que fez? 13.27 e 12.4-6
5. O que os outros pensaram quando Jesus falou para Judas: “O que você está para
fazer, faça depressa”? 13.29
6. Será que as palavras “e era noite” no final de 13.30 tem um significado especial?
7. Por que Jesus quando fala sobre Sua morte diz que Ele está sendo “glorificado”? 13.31,32
8. Qual é o significado das palavras de Jesus em 13.33?
9. Qual foi o novo mandamento que Jesus deu em 13.34? Como é que é novo? Lv 19.18
10. Segundo Jesus, qual seria o resultado quando seus discípulos amassem uns aos
outros verdadeiramente? 13.35
11. Qual foi a afirmação de Simão Pedro em 13.37?
12. E o que disse Jesus a respeito da fidelidade de Pedro em 13.38?
Aplicando a Palavra Hoje:
13. O que nós poderíamos fazer hoje para trair Jesus em nossas vidas no dia a dia?
14. O que você precisa fazer para evitar este tipo de tropeço?
15. Você já negou Jesus com suas palavras ou com suas atitudes? Explique.
16. Quando nós negamos nosso Senhor, quais são as conseqüências?
17. O que é que nós precisamos fazer nesta congregação para amar nossos irmãos de
verdade? Como podemos melhorar? O que precisamos mudar?
18. Que você vai fazer para mostrar seu amor aos irmãos e as pessoas que você conhece?
Oração:
Senhor, ajude-me a permanecer firme na fé. Me perdoe, pelas minhas fraquezas. Me dê
coragem para que eu não venha a lhe negar com minha conduta. Eu agradeço Seu grande
amor por mim. Me ajude a amar meus irmãos com este mesmo amor.
Esta é a minha oração em nome de Jesus, Amém.

EM CASA COM O PAI
Por que você sente que este mundo não é seu “lar” verdadeiro? Explique.
João 14.1-14
1. Como Jesus consolou os Seus discípulos antes de Sua partida deste mundo? 14.1
2. Como Jesus descreve a casa do Pai? 14.2
3. Qual foi a confusão na cabeça de Tomé? 14.5
4. O que disse Jesus sobre o caminho para o Pai? 14.6
5. Qual é a melhor maneira de conhecer o Pai? 14.7-9
6. Como Jesus provou que Ele estava realizando as obras do Pai? 14.10-11
7. Qual promessa que Jesus fez em 14.12 para Seus seguidores?
8. E qual é mais uma promessa de Jesus em 14.13,14?
Aplicando a Palavra Hoje:
9. O que é que deixa o seu coração perturbado as vezes? Quais são suas preocupações?
10. Qual é a resposta de Jesus para nós quando ficamos preocupados? 14.1
11. Qual é a esperança daquele que crê em Jesus? 14.2,3
12. Como você está se preparando hoje para ficar com Jesus amanhã?
13. O que falta na sua vida para você se preparar para estar com Jesus na eternidade?
14. Por que Jesus pode dizer que Ele é o único que leva a Deus?
15. O que significa “conhecer” Jesus? Você conhece Jesus?
16. Cita alguns dos milagres que Jesus realizou quando esteve aqui na terra.
Será que nós, os seguidores de Cristo, podemos fazer mais do que Jesus fez?
(“Obras maiores” parecem ser um número maior de pessoas convertidas. A conversão
de uma só alma para Jesus é o maior milagre que existe!)
17. O que significa pedir “em nome de Jesus”? (Pedir de acordo com a vontade de Jesus.)
18. O que você precisa fazer para aprofundar o seu relacionamento com o Senhor?
19. Com quem você precisa compartilhar a sua fé em Jesus esta semana?
Oração:
Pai nosso, queremos estar na Sua presença, hoje e sempre. Agradecemos por Seu Filho
Jesus que nos leva a Ti. Ajude-nos a Lhe buscar cada vez mais. Muito obrigado! Amém.

Jesus Promete o Espírito Santo
Como você demonstra o seu amor pelas pessoas importantes na sua vida?
João 14.15-31
1. Como você deve demonstrar o seu amor por Jesus? 14.15
2. Quais são os três nomes usados nesta passagem para descrever o Espírito?
3. Qual é a promessa de Jesus em 14.16?
4. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? 14.17
5. Qual é a promessa de Jesus em 14.19?
6. Qual é a promessa de Jesus em 14.21?
7. Qual é a promessa de Jesus em 14.23?
8. Como é que alguém demonstra que não ama Jesus? 14.24
9. Qual foi a promessa de Jesus feita aos apóstolos em 14.26?
10. Como é a paz que Jesus oferece aos Seus seguidores? 14.27
11. Por que o fato que Jesus iria deixar os apóstolos deveria deixá-los contentes? 14.28
12. Por que Jesus fez questão de avisar o que iria acontecer antes do fato? 14.29
13. Quem é o príncipe deste mundo? 14.30 e 12.31 e 16.11 e Efésios 2.2
14. Como Jesus se relacionava com o Pai? 14.31
Aplicando a Palavra Hoje:
15. Como você demonstra o seu amor por Jesus? Explique, e seja honesto!
16. Como você vê a presença da paz de Cristo em sua vida?
17. Como o Espírito do Senhor ajuda você a lidar com o medo e as incertezas?
18. O que é que eu e você precisamos aprender com Jesus quanto ao nosso
relacionamento com o Pai?
19. Que você precisa mudar na sua vida para demonstrar seu amor por Jesus mais e
mais?
Oração:
Pai nosso, obrigado por ter envidado Seu Espírito para nos aconselhar, nos fortalecer, nos
ajudar e nos confortar. Queremos ser filhos que vivem em comunhão com o Senhor. Ajudenos a obedecer ao Senhor sempre e assim provar o quanto nós Lhe amamos. Amém.

PERMANECENDO EM JESUS
Descreva uma amizade genuína. Como ela é?
JOÃO 15.1-17
1. O que é que Deus, sendo o agricultor, faz com os ramos da videira? 15.2
2. O que significa permanecer em Cristo? Como é que um ramo permanece na videira?
E o que nós precisamos fazer para permanecer em Jesus?
3. Qual é o segredo para o ramo produzir fruto? 15.4,5
4. Como podemos deixar as palavras de Jesus permanecer em nós hoje? 15.7
5. Segundo Jesus em 15.8, qual é a marca do verdadeiro discípulo?
6. Leia 15.9. Como é o amor de Jesus por Seus seguidores?
7. Qual é o segredo para permanecer no amor do Senhor? 15.10
8. Como podemos encontrar a verdadeira alegria? 15.11
9. Qual é o mandamento de Jesus em 15.12?
10. Qual é a maior prova do amor? 15.13
11. O que fazem os amigos de Jesus? 15.14
12. Leia 15.15. Qual é a diferença entre o servo e o amigo?
13. Para que Jesus nos escolheu? 15.16
Aplicando a Palavra Hoje:
14. O que você precisa fazer para permanecer sempre em Jesus?
15. Qual é o fruto que você está dando como um discípulo de Cristo?
16. O agricultor precisa podar a videira. Como Deus está trabalhando para podar as
coisas errada na sua vida?
17. Você tem sido um verdadeiro amigo de Jesus? Como você pode melhorar?
18. O que você precisa fazer para colocar 15.17 em prática na sua vida?
19. O que você pode fazer para aprofundar o seu relacionamento com o Senhor?
Oração:
Senhor, eu sei que estou morto sem a Sua presença na minha vida. Por isso eu desejo
permanecer sempre perto do Senhor. Ajude-me a ouvir e obedecer os Seus mandamentos.
Use-me para produzir muito fruto no Seu reino. Ensine-me a amar meus irmãos como o
Senhor me ama. Faço esta oração por meio de Cristo Jesus. Amém.

O Mundo Odeia os Discípulos
Por que algumas pessoas odeiam outras pessoas?
João 15.18 – 16.4
1. Qual é o significado da palavra “mundo” aqui? 15.18
2. Por que o mundo odeia Jesus e os seguidores de Jesus? 15.19
3. Qual é o sentido da frase: “Nenhum escravo é maior do que o seu senhor.” 15.20
4. Por que as pessoas hoje não têm desculpa quando não seguem a Deus? 15.22
5. Como é que as pessoas deveriam reagir diante das obras (milagres) de Jesus? 15.24
6. Quem testemunha a respeito de Jesus? 15.26,27
7. Qual é a previsão que Jesus fez em 16.2?
8 Por que Jesus fez questão de avisar sobre estas coisas? 16.1-4
Aplicando a Palavra Hoje:
9. Fala sobre a perseguição que os discípulos de Jesus já sofreram através dos séculos.
10. Que tipo de perseguição nós enfrentamos hoje no Brasil?
11. O que você precisa fazer para ser diferente do mundo?
12. Como você tem visto o Espírito da Verdade agir como Conselheiro e Consolador na
sua vida?
13. Como é que o Espírito Santo testemunha a respeito de Cristo hoje?
14. O que você precisa fazer para ser uma testemunha de Jesus no seu dia a dia?
15. O que você deve esperar das pessoas do mundo?
16. Sabendo que o mundo costuma ser contra Jesus, como você precisa se preparar para
viver entre pessoas que pensam assim?
Oração:
Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo que Jesus fez por mim. Eu sei que Ele foi odiado
sem motivo e morreu na cruz para me salvar. Ajude-me a seguir nos passos de Jesus. Se
Ele foi odiado, o mundo também será contra todos nós que somos Seus seguidores.
Senhor, me prepare para viver neste mundo como Seu Filho, fazendo sempre Sua vontade.
Eu lhe agradeço por Seu amor constante e Sua ajuda nos momentos difíceis desta vida.
Esta é a minha oração em nome de Jesus, Amém.

JESUS PROMETE O ESPÍRITO E ALEGRIA!
Fala sobre um momento difícil na sua vida que acabou trazendo muita alegria para você.
João 16.5-33
1. Qual foi a notícia que Jesus deu a Seus discípulos que os deixou triste? 16.5,6
2. Segundo Jesus quais seria as três atividades do Espírito Santo (o Conselheiro)? 16.8-11
3. Por que Jesus não disse tudo para Seus discípulos? 16.12
4. Quem iria ensinar mais aos discípulos? 16.13-15
5. O que Jesus quis dizer quando disse: ‘Mais um pouco e não me verão’; e ‘um pouco
mais e me verão de novo’, e ‘porque vou para o Pai’?” 16.16-20
6. Fala sobre a dor e a alegria da mãe que dá a luz a seu bebê. 16.21
7. O que disse Jesus sobre a alegria de Seus seguidores? 16.22-24
8. Quem é que o Pai ama? 16.27
9. O que levou os apóstolos a crer que Jesus realmente veio de Deus? 16.30
10. Qual foi a previsão que Jesus fez em 16.32?
11. Como os discípulos de Cristo vão encontrar ânimo? 16.33
Aplicando a Palavra Hoje:
12. Por que as pessoas geralmente sentem culpadas quando pecam?
13. Como é que o Espírito Santo continua trazendo a verdade para nós hoje?
14. O Senhor já transformou a sua tristeza em alegria? Explique.
16. Qual é o pedido que você gostaria de fazer ao Pai hoje?
16. Jesus disse que teríamos aflições neste mundo. Fala sobre alguma dificuldade que
você está enfrentando na sua vida.
17. Qual preocupação ou ansiedade você precisa entregar ao Senhor hoje?
18. Qual é a promessa de Jesus para você e eu em 16.33?
Oração:
Pai Nosso, quero Lhe agradecer por Seu Espírito que habita em nós. Agradeço pela luz
que Ele traz para nossas vidas. Senhor, preciso da sua ajuda para passar pelos problemas
nesta vida. Entrego minha vida em Suas mãos neste momento, pois confio em Seu poder
e tenho plena certeza de que o Senhor está comigo. Agradeço em nome de Jesus, Amém.

A ORAÇÃO DE JESUS
Quais são alguns desafios que nós, como discípulos de Cristo, temos no mundo atual?
JOÃO 17
1. Qual foi o objetivo de Jesus aqui na terra? 17.2
2. Segundo Jesus, qual é o segredo para obter a vida eterna? 17.3
3. Aqui, nesta ocasião, Jesus achava que Sua missão na terra estava terminando? 17.4
4. Qual é o relacionamento entre o Pai e o Filho? 17.5
5. Qual é o requisito principal para ser um discípulo de Jesus? 17.6,7
6. Qual foi o pedido que Jesus fez naquela ocasião a favor dos 12 apóstolos? 17.9-11,15
7. Jesus já sabia que estava voltando para o Pai? 17.13
8. Qual é a idéia de ser “santificado”? 17.17,19 (ser separado do mundo e servir a Deus)
9. Qual foi a missão que Jesus deu aos Seus discípulos? 17.18
10. Quem está incluído na oração de Jesus em 17.20?
11. Qual é o pedido de Jesus em 17.21-23?
12. Qual é o desejo de Jesus em 17.26?
Aplicando a Palavra Hoje:
13. O que você pode aprender desta oração de Jesus?
Como você precisa mudar sua maneira de orar ao Pai?
14. O que você precisa fazer para “conhecer” a Deus mais e ter a vida eterna?
15. O que você precisa fazer no seu dia a dia para glorificar Nosso Pai?
16. Como discípulo de Cristo qual deve ser o seu relacionamento com o mundo?
17. Como é que a palavra de Deus trabalha para deixar você cada vez mais santo?
18. Segundo Jesus em 17.23 qual será o resultado quando a igreja se mostra unida?
19. Que nós precisamos fazer nesta congregação para demonstrar o amor uns aos outros?
20. O que você pode fazer esta semana para mostrar seu amor pelo seu irmão?
Oração:
Pai Santo e Justo seja glorificado! Faça sua obra de santificação em nós.Use-nos, Pai,
para demonstrar o verdadeiro amor neste mundo, para que todos reconheçam que o
Senhor vive entre nós e reina neste mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém.

Jesus é Preso
Fala sobre um exemplo que você já viu de uma pessoa corajosa.
João 18.1-11
1. Como Judas sabia onde encontrar Jesus e os discípulos?
2. Judas e os soldados pegaram Jesus de surpreso? Explique.
3. Qual o significado das palavras de Jesus em 18.5,6,8 “Eu Sou!”?
4. Explique a reação dos soldados em 18.6.
5. Qual foi a preocupação de Jesus em 18.8?
6. O que fez Simão Pedro na tentativa de defender Jesus? 18.10
7. Por que será que o nome do servo Malco é citado?
(Será que mais tarde se tornou um discípulo de Jesus?)
8. Qual foi a reação de Jesus quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha de Malco?
9. Veja o que Jesus fez em Lucas 22.50,51.
Aplicando a Palavra Hoje:
10. Se você estivesse com Jesus naquela noite, qual teria sido a sua reação?
11. Você já foi traído por um amigo (uma amiga)?
12. O que você faria se seu melhor amigo lhe traísse?
13. Você parece um pouco com Pedro? Explique.
14. Fala sobre como você já traiu Jesus com suas palavras ou com sua conduta?
15. Como Jesus demonstrou nesta cena que Ele é mesmo o Filho de Deus?
16. O que você precisa fazer para imitar a coragem que Jesus demonstrou naquela noite?
17. Como este acontecimento na vida de Jesus vai ajudar você quando você tiver uma
decepção muito grande na sua vida?
18. O que você precisa mudar na sua vida para nunca mais “trair” nosso amado Jesus?
Oração:
Senhor, sou grato por Seu Filho Jesus que se entregou para nos salvar do pecado. Me
perdoe por minhas fraquezas, falhas e pecados. Ajude-me a resistir na hora da provação.
Eu quero ser fiel ao Senhor cada dia de minha vida. Peço agora em nome de Jesus,
Amém.

O JULGAMENTO DE JESUS
Fala sobre uma ocasião na qual você errou feio.
João 18.12-27
1. Por que homens religiosos como os sacerdotes estavam contra Jesus? 18.13,14
2. Por que as palavras de Caifás, o sumo sacerdote, em 11.49-52 eram tão significativas?
3. Que disse Pedro quando uma moça perguntou: “Você não é um dos discípulos desse
homem?” 18.17
4. Qual foi a resposta de Jesus quando o sumo sacerdote O interrogou Jesus acerca dos
seus ensinamentos? 18.19-21
5. Como Jesus reagiu quando um dos guardas lhe bateu no rosto. 18.22,23
6. Quantas vezes Pedro acabou negando Jesus?
Qual tinha sido a previsão de Jesus em João 13.36-38?
Aplicando a Palavra Hoje:
7. Será que as autoridades religiosas hoje iriam aceitar Jesus?
8. Como é que o exemplo de Jesus na hora de Seu julgamento pode nos ajudar quando
nós somos julgados por outros?
9. Em que tipo de situação você se sente tentado a negar Jesus?
10. Você já negou Jesus através de suas palavras ou suas atitudes? Explique.
11. Como você pode afirmar sua fé em Jesus diante de seus amigos?
12. Você já sofreu por falar a verdade? Explique.
13. Quando você for tentado a se entregar a uma tentação, o que você precisa fazer para
resistir?
14. Qual atitude egoísta sua você precisa mudar?
Oração:
Senhor, reconheço que Jesus Cristo é Seu Filho e meu único Salvador. Me perdoe pelas
minhas fraquezas. Ajude-me a ter a mesma coragem que Jesus teve. Por isso eu peço
que o Senhor me fortaleça através do Seu Espírito. Eu quero lhe servir até o fim, custe o
que custar. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém.

PILATOS, O BOM POLÍTICO
(Professor, hoje vamos focalizar na pessoa de Pilatos. Na próxima aula vamos rever esta
mesma passagem e focalizar mais em Jesus como Filho de Deus.)
Explica como pessoas as vezes fazem coisas que não deviam para progredir dentro de
uma empresa ou para sobressair no trabalho.
João 18.28 – 19.22 e 19.38
1. Quem era Pilatos? Procurador Romano na Judéia com altos poderes de decisão.
2. Qual foi a pergunta que Pilatos fez aos judeus em 18.29?
3. Segundo Pilatos, Jesus deveria ser julgado de acordo com qual lei? 18.31
(Quer dizer que na mente de Pilatos era uma questão religioso e não político.)
4. Qual foi a primeira pergunta que Pilatos fez a Jesus? 18.33
5. Pilatos era um judeu? 18.35
6. Pilatos achou que Jesus fosse um rei? Explique. 18.36,37
7. Por que Pilatos perguntou: “O que é a verdade?” 18.38
8. Pilatos achou que Jesus estivesse culpado de algum crime? 18.38
9. Por que Pilatos mandou açoitar Jesus mesmo sabendo que Jesus era inocente?
(Note bem quantas vezes João repete este fato.)
10. Sobre quem Pilatos tentou jogar a culpa da crucificação de Jesus? 19.6
11. Por que as palavras dos judeus em 19.7 deixaram Pilatos amedrontado?
12. O que disse Pilatos sobre a autoridade dele em 19.10?
13. O que disse Jesus sobre a autoridade de Pilatos? 19.11
14. Por que Pilatos não libertou Jesus? 19.12
15. O que Pilatos mandou escrever na placa que penduraram na cruz sobre Jesus? 19.19
Aplicando a Palavra Hoje:
16. Você já fez alguma coisa errada mesmo sabendo que não devia? Explique.
17. Como você responde a esta pergunta: “O que é a verdade?”
18. O que você precisa fazer para resistir a pressão de agradar as pessoas?
19. O que você precisa fazer para agir segundo seus princípios mesmo quando você
venha a sofrer por agir assim?
Oração: Pai, me perdoe por minha covardia diante das pressões nesta vida. Ajude-me a
ser uma pessoa corajosa mesmo nas horas mais difíceis. Eu preciso de Sua ajuda!

A CRUCIFICAÇÃO DE JESUS
Seu pai ou sua mãe fez algum tipo de sacrifício para beneficiar você? Explique
João 18.28 – 19.37
1. Volta agora e conta quantas vezes a palavra “rei” ou “reino” é usado nesta passagem.
2. Quais foram as provas que os judeus tinham contra Jesus?
3. Por que os judeus queriam que Jesus fosse julgado pelos romanos? 18.31,32
4. O que disse Jesus sobre o reino dEle? 18.36
5. O que disse Jesus em 18.37 sobre Sua missão aqui na terra?
6. Por que será que João fica sempre repetindo que chamavam Jesus de rei dos judeus?
7. Qual foi a acusação que os judeus fizeram contra Jesus em 19.7? Tinha fundamento?
8. O que disse Jesus sobre a autoridade de Pilatos? 19.11
9. Quais foram algumas profecias que se cumpriram naquele dia? 19.24,28,36,37
10. Qual foi a preocupação que Jesus teve com sua mãe e outros naquele dia? 19.26,27
11. Qual o significado das palavras de Jesus em 19:30: “Está consumado!”
12. Qual é o testemunho que nosso autor nos dá em 19.35?
Aplicando a Palavra Hoje:
13. Na sua opinião, o que é mais marcante neste relato da crucificação de nosso Senhor?
14. O que você precisa fazer para permitir que Jesus seja o REI de sua vida?
15. Como você precisa reorganizar suas prioridades para deixar Jesus reinar na sua vida?
16. Como é que o sofrimento de Cristo serve como um exemplo para você?
17. Fala sobre algum tipo de sacrifício que você precisa fazer para agradar a Deus.
18. O que é que o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados significa para você?
19. O que você pode fazer para agradecer a Cristo por este presente maravilhoso?
Oração:
Senhor, ajude-me a lembrar cada vez mais o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário.
Obrigado por este sacrifício tão grande. Hoje eu quero renovar meu compromisso com
Cristo. Eu quero receber Jesus como o REI da minha vida em todos os sentidos.
Muito obrigado, Senhor por tudo que Jesus fez para me salvar. Amém.

A Ressurreição De Jesus!
Fala sobre um momento muito difícil na sua vida que teve um final feliz.
João 19.38 – 20.18
1. José de Arimatéia era discípulo de Jesus? Que tipo de discípulo? Explique. 19.38
2. E Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus? Explique.
3. O que fizeram e onde colocaram o corpo de Jesus? 19.40
4. Qual foi a surpresa de Maria Madalena quando ela foi ao sepulcro bem cedo no
domingo? 20.1
5. O que Maria Madalena imaginava que tivesse acontecido com o corpo de Jesus?
6. Quem entrou no sepulcro antes de Pedro? O que os dois encontraram?
Qual foi a reação dos dois? 20.6-8
7. Por que os discípulos demoraram a acreditar na ressurreição? 20.9
8. Por que Maria Madalena ficou chorando tanto? 20.11-13
9. O que Maria pensou quando viu Jesus pela primeira vez? 20.15
10. Qual foi a reação de Maria quando Jesus a chamou pelo nome? 20.16
11. Qual foi a ordem que Jesus deu a Maria naquele momento? 20.17
12. O que ela fez diante do pedido de Jesus? 20.18
Aplicando a Palavra Hoje:
13. Você já se comportou como um discípulo secreto (como José)? Explique.
14. O que você precisa fazer para ser mais corajoso como um discípulo de Jesus?
15. Como é que o fato da ressurreição de Jesus muda sua vida no seu dia a dia?
16. Com quem você precisa conversar sobre a ressurreição de Cristo?
17. Como foi que a vida de Maria mudou depois que ela ouviu a voz de Jesus?
18. O que vai mudar na sua vida quando você reconhece que Jesus conhece você e está
lhe chamando para segui-Lo?
19. O que você pode fazer esta semana para demonstrar a sua devoção a Cristo?
Oração:
Pai nosso, ajude-nos a lembrar sempre que o túmulo de Jesus está vazio. Nosso Senhor
vive e reina. Encha-nos de esperança e fé. Ajude-nos a divulgar esta notícia mais e mais.

Jesus Aparece aos Discípulos
Fala sobre a alegria de rever uma pessoa amada que estava ausente.
João 20.19-31
1. Por que os discípulos estavam reunidos a portas trancadas?
2. O que Jesus disse para os discípulos? 20.21
3. O que fez Jesus de importante em 20.22?
4. Qual dos discípulos não estava presente naquele dia? 20.24
5. O que disse Tomé quando os outros afirmaram: “Vimos o Senhor!” 20.25
6. O que Jesus disse para Tomé uma semana mais tarde? 20.27
7. Qual foi a reação de Tomé quando ele viu Jesus cara a cara? 20.28
8. O que disse Jesus a Tomé em 20.29?
9. O autor do livro (João) diz que tudo que Jesus fez está registrado neste livro?
10. Qual a finalidade dos sinais que foram registrados neste livro? 20.31
Aplicando a Palavra
11. Qual teria sido a sua reação após a morte de Jesus se você estivesse lá?
12. Como você teria reagido se Jesus aparecesse vivo três dias mais tarde?
13. Jesus enviou os discípulos a pregar. A quem Jesus está enviando você hoje?
14. Você já duvidou como Tomé? Explique.
15. Por que alguns encontram dificuldade para acreditar em Jesus?
16. Por que você acredita que Jesus de fato ressuscitou dos mortos?
17. Como é que o testemunho do livro de João serve para fortalecer a sua fé?
18. Como você pode usar este livro de João para falar com seus amigos sobre Jesus?
Oração:
Senhor, eu sou muito grato pela vitória de Jesus sobre a morte. Eu sei que Aquele que
venceu a morte está sempre ao meu lado e disposto a me ajudar em tudo. Use-me,
Senhor, para divulgar esta boa notícia às pessoas ao meu redor!
Faço esta oração em nome de Jesus, Amém.

Jesus e a Pesca Maravilhosa
Você já teve uma surpresa muito agradável? Explique.
João 21
1. Aonde Jesus apareceu novamente aos seus discípulos? 21.1
2. O que os discípulos estavam fazendo? E qual foi o resultado desta pesca?
3. O que aconteceu quando Jesus disse para lançar a rede do lado direito do barco?
4. Quem reconheceu Jesus primeiro? 21.7
5. Quem se lançou no mar para ver Jesus logo? 21.7
6. O que fez Jesus depois que todos chegaram à praia? 21.12,13
7. Qual foi a pergunta que Jesus repetiu três vezes para Simão Pedro? 21.15-17
8. E qual foi a ordem que Jesus repetiu três vezes para Simão Pedro?
9. O que disse Jesus sobre o tipo de morte que Simão Pedro sofreria? 21.18,19
10. Como Jesus corrigiu Pedro em 21.21,22?
11. Quem é o “discípulo a quem Jesus amava”? 21.20,24
12. O que o autor de nosso livro nos diz sobre a veracidade do livro? 21.24
13. Tudo que Jesus fez está registrado na Bíblia Sagrada? 21.25
Aplicando a Palavra Hoje:
14. Os discípulos não reconheceram Jesus na praia. Por que as vezes nós temos
dificuldade em reconhecer o Senhor trabalhando em nossas vidas?
15. O que você precisa fazer para ter mais comunhão com o Senhor?
16. A pesca naquele dia foi maravilhosa! 153! Fala sobre algo maravilhoso que o Senhor
tem feito na sua vida e pare agora para agradecê-Lo.
17. Quem são as ovelhas de Jesus e o que você precisa fazer para tomar conta delas?
18. O que você pode fazer para glorificar a Deus na sua vida?
19. Como estas palavras de Jesus em 21.22 “Quanto a você, siga-me!” servem para você?
Oração:
Senhor, queremos ver Jesus com toda clareza. Queremos segui-Lo até o último minuto de
nossas vidas. Ajude-nos a deixar de pensar na vida do irmão e pensar apenas em lhe
servir com fidelidade. Use-nos para ser uma bênção para todas as Suas ovelhas. Amém.

