Capítulo 12: O Último Retiro Cristão
Lição de Áudio do Novo Testamento no.30
Objetivo:Entender o discurso da “Última Ceia” de Jesus e explorar as verdades
profundas que Ele compartilha com Seus discípulos na noite anterior à Sua
crucificação.

vocês

“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei,
devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus
discípulos, se vocês se amarem uns aos outros”.
—João 13:34-35

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.”
—João 14:6
“Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as
coisas e lhes fará lembrar de tudoo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz: a minha paz lhes dou.
Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo.”
—João 14:26-27
Os capítulos 13-17 do Evangelho de João relatam a última noite de Jesus com Seus discípulos
antes da Sua crucificacão. Nesse longo discurso, Jesus fala com Seus discípulos sobre verdades
muito importantes , em uma ampla sala no andar superior de uma casa. Ele tinha iniciado o Seu
ministério com o “Primeiro Retiro Cristão”, o sermão do Monte, relatado em Mateus. E em
João, Ele encerra o Seu ministério com o “Último Retiro Cristão”. Esse encontro começou com
Jesus, o Senhor e Mestre dos discípulos, lavando os seus pés. Durante essa conversa, Jesus lhes
deu um novo mandamento, para amar uns outros, prometeu que o relacionamento com Ele
continuaria mesmo depois de Sua partida, por causa do Espírito Santo que Ele enviaria, e disse
que eles seriam frutíferos se mantivessem um bom relacionamento com Ele. Ele Se comparou a
uma videira e Seus discípulos aos ramos, ramos que dão frutos por causa da vida que está na
videira.
No capítulo 17, terminando esse encontro com Seus discípulos, Jesus fez uma longa oração em
favor dos Seus seguidores. Jesus orou pelos Seus “ramos”, pelos Seus 12 discípulo, pela obra
que eles fariam e por todos aqueles que creriam nEle no decorrer da história. Jesus orou pela
Sua igreja, para que vivesse em união com Ele e uns com os outros e para que conhecessem e
demonstrassem o Seu amor.
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1. Verdadeiro ou falso? O “Último Sermão” é o discurso mais longo registrado de Jesus.
2. Verdadeiro ou falso? Quando Jesus disse aos discípulos que Ele estava partindo, Ele os
convidou para ir com Ele.
3. Verdadeiro ou falso? Jesus disse que todo discípulo Seu verdadeiro dará fruto.
4. Verdadeiro ou falso? Quando chegou a hora da crucificação, Jesus não tentou impedir a dor e
a morte, mas simplesmente pediu que Deus glorificasse Ele mesmo.
Assinale a alternativa correta.
5. Das perguntas abaixo, quais o Evangelho de João busca responder com mais clareza? (assinale
as alternativas que se aplicarem)
a. Quem é Jesus?
b. O que é fé?
c. O que é vida?
d. Quando Jesus voltará?
6. Por que Jesus lavou os pés de Seus discípulos?
a. Eles deviam ter vindo de uma longa jornada e estavam sujos.
b. Ele queria mostra Seu amor para com eles e ser um exemplo de como eles
deveriam amar uns aos outros.
c. Ele queria estabelecer um novo ritual a ser observado pelas igrejas.
d. Ninguém sabe – a Bíblia nunca explicou esse ato estranho.
7. Qual foi o “novo mandamento” que Jesus deu a Seus discípulos?
a. Amar a Deus— mesmo que esse mandamento tivesse sido dado séculos antes
b. Amar suas famílias e amigos—como o resto do mundo faz
c. Amar uns aos outros — apesar de serem muito diferentes e não serem amigos
naturais
d. Fazer uma peregrinação anual para Jerusalém
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8. Das opções abaixo, quais são as credenciais dos discípulos, de acordo com Jesus nos
capítulos 8, 13, and 15 do Evangelho de João? (assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Permanecem na Sua Palavra
b. Dão todos os seus bens aos pobres
c. Adquirem uma conscientização mais elevada
d. Amam uns aos outros
e. Obedecem com perfeição a Lei de Deus
f. Dão Seu fruto
9. De acordo com Jesus, como podemos ver Deus, o Pai?
a. Somente morrendo e indo para o Céu
b. Somente através do jejum e oração
c. Somente sendo iluminado
d. Olhando para a vida e ministério de Jesus
10. O que devemos fazer para que a obra de Deus seja feita através de nós?
a. Jejuar e orar por 40 dias
b. Estar unido pela fé com Jesus e Seu Espírito
c. Tornar-se sem pecado, como era Jesus
d. Trabalhar exaustivamente
11. Por que os seguidores de Jesus devem ser frutíferos? (assinale as alternativas que se
aplicarem)
a. Porque conseguimos a nossa salvação através da frutificação
b. Porque não existe discípulo que não dê fruto
c. Para mostrar ao mundo aqueles que são Seus discípulos verdadeiros
d. Para glorificar a Deus
e. Para provar que Deus ama mais do que ama os outros
f. Para termos verdadeira alegria
g. Porque Ele escolheu os discípulos para serem frutíferos
h. Porque Ele é a videira e os discípulos, os ramos. Os ramos dão fruto quando estão
unidos à Videira.
12. O que conseguimos na vida se dermos fruto? (assinale as alternativas que se aplicarem)
a. Temos um sentimento de superioridade sobre os outros.
b. Alegria.
c. Isso mostra que somos discípulos de Jesus.
d. Nos tornamos despreocupados e paramos de trabalhar.
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De quais maneiras Jesus mostrou Sua mensagem de amor para você? De qual maneira
você pode mostrar Sua mensagem de amor para outras pessoas? O que você pode fazer
para “lavar os pés” de outras pessoas?

O Senhor está produzindo frutos na sua vida? Que frutos os outros vêem em sua vida?

Agradeça a Deus pelo amor que Ele nos mostra, pela promessa de que podemos passar
a eternidade com Ele e pelo Espírito Santo que Ele envia para viver entre nós e em nós.
Peça a Ele que o encha continuamente com Seu Espírito, que o ajude a mostra o Seu
amor para outros e ser frutífero. Peça a Deus que o ajude a conhecer profundamente a paz que
vem por conhecê-lO e segui-lO.
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