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7 João

João
Pode-se resumir o fato mais relevante de toda a história em qua-

tro palavras: Jesus Cristo é Deus!
A maior declaração da Bíblia é que Deus na carne nasceu em

Belém. Foi Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que maravilhou as pes-
soas de seu tempo com seus milagres e as surpreendeu com seu ensi-
no. Foi Deus que viveu uma vida perfeita e depois se deixou ser morto
numa cruz romana pelos pecados da humanidade. Foi Deus que, três
dias após sua morte, rompeu os laços da morte e saiu vivo do sepul-
cro. A divindade de Jesus — o fato de que ele era Deus na forma
humana — é o fundamento da fé cristã.

Quando o apóstolo João se sentou para escrever seu evangelho,
ele não estava interessado em acrescentar apenas mais um relato da
vida de Jesus aos três já existentes. João escreveu seu livro com um
propósito muito específico em mente:

Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros
sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas
estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cris-
to, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome (Jo
20.30,31).

O livro de João não é uma biografia; é um argumento teológico.
João quer convencer-nos que Jesus de Nazaré é Deus Filho. Depois,
ele quer mostrar-nos como esse fato mudará nossas vidas de formas
maravilhosas. É por meio da fé em Jesus Cristo como Filho de Deus
que encontramos vida — vida real, vida eterna, um tipo de vida to-
talmente novo.

Desfrutando João
ao máximo
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Cada evento que João registra tem o propósito de nos mostrar
que Jesus é Deus. João recolhe incidentes específicos da vida de Jesus
que demonstram sua majestade e divindade. De interesse particular
para João são os sinais miraculosos realizados por Jesus. Nos primeiros
doze capítulos de seu livro, ele registra sete milagres. Esses milagres
não foram realizados apenas para aliviar o sofrimento humano nem
para satisfazer as necessidades humanas; eles eram “sinais”. Aponta-
vam a verdade da afirmação de Jesus em relação a ser o Filho de Deus.

João é o escritor do último evangelho. A melhor evidência apon-
ta a composição de seu evangelho em uma data por volta de 90 d.C..
Os outros evangelhos já estavam em circulação havia algum tempo.
João escreveu para acrescentar sua perspectiva única e para preencher
alguns detalhes não registrados pelos outros escritores. Ele presume
que seus leitores estão familiarizados com os outros evangelhos. João
não menciona, por exemplo, a agonia de Jesus no jardim do Getsê-
mani. Os outros escritores haviam descrito esse incidente de forma
adequada. No entanto, João oferece-nos os detalhes da conversa de
Jesus com seus discípulos na noite anterior a sua crucificação. Os
outros escritores a mencionam apenas de forma breve.

No evangelho, João nunca se refere a si mesmo pelo nome, ape-
nas como “o discípulo a quem Jesus amava”. Nesse evangelho, temos
as recordações de um amigo íntimo a respeito de Jesus. Jesus trans-
formou a vida de João. Espero que você esteja preparado para isso
acontecer com você! Você está para iniciar um estudo fascinante foca-
do na pessoa mais magnífica que já viveu — Jesus Cristo. Se responder
ao que João escreve em fé e obediência, você, assim como João, experi-
mentará todo um novo tipo de vida.

Sugestões para estudo individual
1. Ao iniciar cada estudo, ore para que Deus fale com você por

intermédio de sua Palavra.
2. Leia a introdução ao estudo e responda à pergunta, ou exercí-

cio, de reflexão pessoal. Eles são projetados para ajudá-lo a se concen-
trar em Deus e no tema do estudo.

3. Cada estudo trata de uma determinada passagem bíblica, para
que você sonde a idéia do autor naquele contexto. Leia e releia a
passagem bíblica a ser estudada. Se você está estudando um livro
bíblico, ler o livro inteiro antes do primeiro estudo o ajudará. As
perguntas usam a linguagem da NVI (Nova Versão Internacional da
Bíblia) e, por isso, talvez você queira usar essa versão da Bíblia.
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4. Esse é um estudo bíblico indutivo projetado para ajudá-lo a
descobrir por si mesmo o sentido da passagem bíblica. O estudo
inclui três tipos de perguntas. Perguntas de observação que se referem
a fatos básicos como: quem, o que, quando, aonde e como. Perguntas
de interpretação que pesquisam o sentido da passagem. Perguntas de
aplicação que ajudam a descobrir as implicações da passagem para o
crescimento em Cristo. Essas três chaves destrancam os tesouros da
Escritura.

Escreva suas respostas nos espaços fornecidos ou em um diário
pessoal. Escrever lhe dá mais clareza e também um entendimento
mais profundo de você mesmo e da Palavra de Deus.

5. Talvez seja bom ter um dicionário bíblico à mão. Use-o para
procurar quaisquer palavras, nomes ou lugares desconhecidos.

6. Use a sugestão de oração para guiá-lo no agradecimento a
Deus pelo que aprendeu e para orar a respeito das aplicações que já
lhe ocorreram.

7. Você talvez queira continuar até a sugestão “Agora ou Mais
Tarde” ou usar essa idéia em seu próximo estudo.

Sugestões para membros de grupo de estudo
1. Venha preparado para o estudo. Siga as sugestões para o estu-

do individual mencionadas acima. Você descobrirá que a preparação
cuidadosa enriquece muito o tempo dedicado à discussão em grupo.

2. Disponha-se a participar da discussão. O líder do seu grupo
não fará uma preleção. Ao contrário, ele ou ela incentivam os mem-
bros do grupo a discutir o que aprenderam. O líder faz as perguntas
deste guia.

3. Atenham-se ao assunto em discussão. As respostas devem se
fundamentar nos versículos em questão, e não em autoridades exter-
nas como comentaristas bíblicos ou palestrantes. Esses estudos fo-
cam a passagem específica da Escritura. Apenas raramente você deve
se referir a outras porções da Bíblia. Isso permite que todos partici-
pem a fundo do estudo de forma eqüitativa.

4. Seja sensível em relação aos outros membros do grupo. Ouça
com atenção quando eles descrevem o que aprenderam. Você poderá
se surpreender com a percepção deles! Cada pergunta presume uma
variedade de respostas. Muitas perguntas não têm respostas “certas”,
em especial, as perguntas que visam o sentido ou a aplicação da pas-
sagem. Em vez disso, as perguntas nos incitam a explorar a passagem
de forma mais completa.
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Quando possível, conecte o que você diz aos comentários das
outras pessoas. Sempre que puder, seja afirmativo. Isso anima os
membros mais hesitantes do grupo a participar.

5. Tenha o cuidado de não dominar a discussão. Às vezes, fi-
camos tão ansiosos para expressar nosso pensamento que não damos
muita oportunidade para os outros responder. Participe de verdade!
Mas permita que outros também o façam.

6. Espere que Deus o ensine por meio da passagem bíblica em
discussão e dos outros membros do grupo. Ore para que tenham um
tempo juntos gostoso e proveitoso, mas também para que como re-
sultado do estudo você encontre modos de agir como indivíduo e/ou
como grupo.

7. Lembre-se que tudo dito no grupo é considerado confidencial
e não deve ser discutido fora do grupo a não ser que seja dada permis-
são específica para isso.

8. Se você for líder do grupo, encontrará mais sugestões no fim
deste guia de estudos.
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O dia em que o homem andou na lua pela primeira vez foi um
grande dia para nossa história. Mas a Bíblia declara que um evento
muitíssimo maior aconteceu há dois mil anos. Deus caminhou na
terra. Deus Filho, Jesus Cristo, veio viver entre nós como um ser
humano de verdade.

DISCUSSÃO EM GRUPO: Com que pessoa famosa que ain-
da está viva você gostaria de passar um dia? Por quê?

REFLEXÃO PESSOAL: O que você espera que aconteça em
sua vida como resultado de estudar o evangelho de João?

João inicia seu evangelho com um lindo hino de exaltação a Cristo.
É uma das passagens mais profundas de toda a Bíblia. Ela foi escrita em
linguagem simples e direta, mas a verdade que contém nunca foi total-
mente explicada. Encontramos uma verdade imensa como o oceano,
mas temos de nos satisfazer em remar em água rasa. Leia João 1.1-18.

1. Por que você acha que João chama Jesus de “a Palavra” (vv. 1,14)?

JoãoEncontro com a Palavra
João 1

1
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