Capítulo 7: A Linguagem de Sinais de João
Lição de Áudio do Novo Testamento no.25

Objetivo:Apresentar o Evangelho de João e entender seus principais temas e propósitos.
“Jesus realizou na presence de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que
não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome.”
—João 20:30, 31
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne
nem pela vontadede algum homem, mas nasceram de Deus.”
—João 1:12-14
O Evangelho de João é o Evangelho preferido de milhões de pessoas por casa da maneira como
Deus o usa para convertê-las a Jesus e mostrar quem Ele realmente é. Ele é muito singular por
vários motivos. O seu propósito, seu estilo literário e seu conteúdo são diferentes dos outros
Evangelhos. O autor, o discípulo amado chamado João, usou a linguagem de sinais e imagens,
oferecendo um retrato de Jesus que não vemos nos outros Evangelhos.
Para entender o Evangelho de João precisamos perceber que, apesar de ter sido escrito para
fortalecer e educar os crentes, ele também foi especificamente dirigido para aqueles que não
acreditam, a fim de levá-los à fé. João apresenta um argumento teológico sobre Jesus e responde
perguntas básicas sobre quem Jesus é e por que Ele veio ao mundo. Este Evangelho registra
muitos sinais ou milagres que encorajam e fortalecem a fé e provam que Jesus é o Filho de Deus.
Ele também apresenta vários retratos de Jesus muito bonitos. Mesmo com uma leitura
superficial pode-se aprender muito sobre Jesus, mas esse Evangelho também permite um nível de
leitura mais profundo, podendo ser estudado por toda a vida e ainda assim não ser totalmente
explorado.
Ao estudarmos o Evangelho de João observe que ele responde a três perguntas: quem é Jesus, o
que é fé e o que é vida. Ao fazer essa leitura, busque em cada capítulo as respostas de João a
essas perguntas.
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1. Verdadeiro ou falso? O Evangelho de João é muito semelhante aos outros Evangelhos e inclui
várias das mesmas histórias.
2. Verdadeiro ou falso? Além do seu Evangelho, João também escreveu o Livro do Apocalipse e
três cartas do Novo Testamento.
3. Verdadeiro ou falso? O Evangelho de João foi escrito depois que os outros três foram.
4. Verdadeiro ou falso? João escreveu o seu Evangelho exclusivamente para os crentes, não para
incrédulos.
Assinale a alternativa correta.
5. Por que João inclui vários “sinais” ou histórias de milagres em seu Evangelho?
a. Para provar que Jesus é o Filho de Deus e encourajar as pessoas a crerem nEle.
b. Para tornar sua história mais emocionante
c. Para mostrar que crentes verdadeiros sempre vivenciarão milagres, se tiverem fé o
suficiente
d. Para fazer as pessoas lerem o seu Evangelho mais do que os outros
6. Quais as características do Evangelho de João que o tornam tão singular? (assinale as
alternativas que se aplicarem)
a. O seu argument sistemático.
b. Ele foi escrito tanto para crentes como para incrédulos.
c. Ele apresenta muito mais detalhes sobre o nascimento e a infância de Jesus.
d. Ele possui dois níveis de leitura, um facilmente compreendido com uma leitura
superficial e outro nível profundo, com mensagens muito profundas.
e. Ele enfoca as aparições de Jesus aos discípulos e mostra a igreja primitiva depois da
Sua ressurreição.
f. A maioria do seu conteúdo não é encontrado nos outros Evangelhos.
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7. Quais as principais perguntas que o Evangelho de João busca responder? (assinale as
alternativas que se aplicarem)
a. Como Jesus cumpriu as profecias?
b. Quem é Jesus?
c. Quando Jesus voltará?
d. Como era a Igreja primitiva?
e. O que é fé?
f. O que é vida?
8. Das opções abaixo, quais são retratos de Jesus encontrados no Evangelho de João? (assinale
as alternativas que se aplicarem)
a. Água Viva
b. Duro Juiz
c. O Bom Pastor
d. Um Arbusto em Chamas
e. A Luz do Mundo
f. O Pão da Vida
g. A Ressurreição e a Vida
h. A Videira
i. O Cordeiro de Deus
j. Fortaleza Forte
k. Servo
l. Sumo Sacerdote
m. Grão de Trigo
9. Como João se refere a Jesus no primeiro capítulo do seu Evangelho?
a. Pensador Brilhante
b. Palavra de Deus em carne
c. Grande Mestre
d. Grande Líder Espíritual
10. Quais outros eventos simultâneos à vinda de Jesus relatados no primeiro capítulo? (assinale
as alternativas que se aplicarem)
a. O povo judeu rejeita Jesus
b. Jesus deu autoridade para qualquer um recebê-lO
c. Todos os que recebem a Jesus são curados
d. Todos os que crêem e recebem Jesus são nascidos de novo

Qual foi a reação de grande parte de judeus em relação a Jesus? Como Jesus quer que
você reaja a Ele? Qual passo de fé você pode dar hoje para se aproximar de Jesus e
mostrar que confia nEle?
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Agradeça a Deus por nos dar esse livro que conta tudo o que precisamos para crer em
Jesus, Deus em carne, e porque através da confiança nEle temos vida eterna. Peça a Ele
que mostre a você o que significa vida abundante e que, ao Estudar o Evangelho de
João, você seja levado a ter uma fé mais profunda.
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