Capítulo 10: Você Se Recusa a Me Seguir
Lição de Áudio do Novo Testamento no.28

Objetivo: Entender a natureza da verdadeira fé e como dar a resposta certa ao ensino de
Jesus.
“Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a
vida eternal e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. . . . Vocês
estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida
eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito; contudo, vocês não querem vir a
mim para terem vida.”
—João 5:24, 39-40
“Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. . . . Eu sou o pão
vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha
carne, que eu darei pela vida do mundo.”
—João 6:47-48, 51
Depois de curar o paralítico no tanque de Betesda e fazer ousadas declarações a respeito de Si
mesmo, Jesus disse ao líderes religiosos que eles tinham evidências suficientes para reconhecêlO como Filho de Deus, o Messias prometido. Ele disse que Moisés, João Batista, a voz de Deus
que veio do céu e as Escrituras, todos testificavam Suas declarações.
Depois de alimentar 5 mil pessoas milagrosamente, Jesus pregou um dos Seus sermões mais
difíceis de serem compreendidos, o discurso do “Pão da Vida”. Jesus declarou que Suas palavras
são Espírito e Vida, que Ele é o Verdadeiro Pão que veio do céu e somente aqueles que “comem
da Sua carne” e “bebem do Seu sangue” têm a vida eterna. Jesus quis dizer que aqueles que
buscam vida devem aceitar tudo o que Ele ensinou, apropriar-se e fazer desse ensino parte de si
mesmos. Devem crer no significado da Sua morte na cruz. Muitos dos ouvintes de Jesus não
puderam entender plenamente o que Ele quis dizer. Essas palavras foram difíceis de aceitar e
muitos dos Seus seguidores O deixaram. Mas aqueles mais próximos a Ele, Seus 12 discípulos,
se comprometeram permanecer com Ele.
Jesus não ensinou que devemos entender tudo que Ele diz antes de obedecê-lO. Ele ensinou que
aqueles que vão até Ele com o desejo de praticar o que Ele ensina saberão que o Seu ensino vem
de Deus.
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1. Verdadeiro ou falso? Os líderes religiosos ficaram exultantes ao ver o milagre de cura que
Jesus operou no homem que havia 38 anos era paralítico e dizer-lhe para tomar sua maca e andar.
2. Verdadeiro ou falso? Jesus jamais alegou ser alguém especial.
3. Verdadeiro ou falso? Jesus disse que toda autoridade Lhe tinha sido entregue por Deus.
4. Verdadeiro ou falso? Apesar de muitos líderes religiosos terem se oposto a Jesus, muitas
outras pessoas O aceitaram como Messiass, o Filho de Deus.
5. Verdadeiro ou falso? Os líderes religiosos dos tempos de Jesus conheciam muito bem a Bíblia.
Assinale a alternativa correta.
6. Qual foi a razão principal pela qual os líderes religiosos rejeitaram Jesus?
a. Eles não tinham evidência suficiente para crer nEle.
b. Eles não queriam aceitá-lO e por isso ignoraram as evidências.
c. Ele os insultou tanto que eles ficaram ofendidos demais para crer.
d. Eles eram ignorantes e não puderam entender o que Ele disse, apesar de terem
tentando.
7. De quem os líderes religiosos buscavam aprovação?
a. Aprovação de Deus
b. Aprovação um dos outros
c. Aprovação apenas das pessoas comuns
d. Aprovação de ninguém
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8. Por que tanta gente deixou Jesus depois que Ele falou sobre “comer da Sua carne” e “beber do
Seu sangue”?
a. Suas palavras eram difíceis de entender e até soavam ofensivas.
b. A obediência que Ele exigia era muito difícil de ser cumprida.
c. Ele contradizia a Lei de Deus, por isso, todos pensavam que Ele era um falso profeta.
d. Eles queriam contar aos seus amigos as boas novas que Jesus anunciava.
9. Que tipo de fé Deus pede que tenhamos?
a. Crer somente quando vemos um milagre
b. Crer em tudo que nos dizem por qualquer pessoa
c. Crer somente quando O entendemos
d. Crer mesmo quando não O entendemos
10. De onde Jesus disse que Seu ensino vinha?
a. De suas próprias opiniões
b. De anos de educação
c. Do conselho dos Seus discípulos
d. De Deus
Deus lhe ensinou alguma coisa que você não entende, mas sabe que tem que obedecer?
Se sim, o que? Como Deus quer que você responda a esse ensino? Como você acha
que Ele responderá se você O obedecer?

Agradeça a Deus por revelar-Se, revelar Sua vontade e os Seus caminhos para nós.
Peça a Ele que lhe dê um coração obediente e também uma mente que entenda Sua
Palavra. Peça a Deus força e sabedoria para fazer tudo o que Ele o chamou para fazer.
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