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Nível um / lição um 

João 1-2 

 

 

Instruções: Leia João capítulo um e dois pelo menos uma vez. Depois de ler essa passagem, leia de novo seguindo os pontos 

apresentados nesta lição. Qualquer pergunta feito nesta secção é para estudo individual apenas. 

 

 

Capítulo 1 

 

1:1  - note que “o Verbo” é uma referência a Jesus Cristo. Jesus é também chamado Palavra em: 

 

 I João 1:1 - “O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, 

e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida”  

 I João 5:7 - “Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um.” 

 Apocalipse 19:11-13 - “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel 

e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos 

diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; 

e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.”  

 

1:3  - neste versículo a Palavra é referido como “ele” mostrando-nos que “a Palavra” é a pessoa. A Palavra é responsável 

pela criação de TUDO. Colossenses 1:16-17, referindo-se a Cristo diz: “Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos 

céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado 

por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.”   

 

1:4  - “Nele estava a vida” - como Criador, Jesus Cristo deu a vida a todas as coisas viventes. Quais são as três coisas 

que Jesus Cristo afirma ser em João 14:6?   

 - Jesus é também referido como a “luz dos homens.” O que é que Jesus diz ser em João 8:12? 

 

1:6  - este homem chamado “João” é João Batista não o apóstolo João que escreveu o livro de João. Eles são dois homens 

diferentes. 

 

1:7  - como é que João era “testemunho” de Jesus? Ele testemunhou de duas maneiras diferentes: 1) ao preparar o 

caminho antes de Jesus.  Isaías 40:3 fala do precursor de Cristo como a “Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 

Senhor; endireitai no ermo vereda a nosso Deus.” Note como João Batista se identifica como tal em João 1:23; e 2) e ao 

identificar Jesus para Israel - note João 1:29. 

 

1:11 - “o que era seu” é a referência para o povo judeu que não aceitou Jesus como o Messias (o prometido); o que é que 

Jesus disse acerca de se dar com o seu próprio povo em João 4:44? 

 

1:13 - uma pessoa que nasce de novo (isto é recebeu Cristo, creu “no seu nome” - versículo. 12) não chegou àquele ponto 

através da virtude do seu nascimento físico (“do sangue”), por seu próprio intelecto ou mente (“da vontade da carne”) ou outras 

pessoas que os tornaram nascidos de novo, ou salvos (“da vontade do homem”). A pessoa torna-se num cristão nascido de 

novo quando chega ao ponto da sua vida em que se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé e confiança somente em 

Cristo (“crer”). Eles são portanto nascidos “de Deus” e não são nascidos espiritualmente através dessas outras coisas.   

 

1:14 - “o Verbo se fez carne” - Jesus Cristo, Filho de Deus, tornou-se homem! I Timóteo 3:16 diz: “E, sem dúvida alguma, 

grande é o mistério da piedade: Deus se manifestou em carne . . .” 

 

1:15 - João Batista disse sobre Cristo, foi “antes de mim.” Lucas capítulo um claramente declara que João Batista era seis 

meses mais velho do que Jesus a partir do ponto de vista humano. Obviamente Jesus Cristo existiu “antes” de João porque ele 

era Deus (veja os versículos um a três). 

 

1:18 - nenhum homem já viu o Pai, nem pode olhar para o Pai, por causa da sua extrema glória. I Timóteo 6:16 diz, 

“Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual 

seja honra e poder sempiterno. Amém.” Porém quando Cristo se fez carne essa glória foi oculta e as pessoas obviamente 

puderam olhar para ele; ver Cristo era ver o Pai. O que é que João 12:45 e 14:8-9 tem a dizer sobre este fato? 

 - de vez em quando será mostrado ao aluno os erros e as falsas doutrinas ensinadas por algumas outras Bíblias de 

versão inglesa. A Nova Versão Americana muda “O Filho unigênito” para “Deus unigênito” fazendo DOIS Deuses no 

versículo. Jesus era Deus que se fez carne; o seu corpo humano foi “unigênito” ou nascido, mas ele como Deus sempre existiu. 

“Unigênito” refere-se ao nascimento e apesar de Cristo ter nascido como homem, a parte dele que era Deus não teve início 

porque Deus sempre existiu (voltar à referencia do versículo 1). Uma linha comum através de todas as atuais versões da Bíblia 

é consistentemente atacar ou pelo menos criar dúvidas acerca da divindade de Cristo (o fato de que Ele era e é Deus).   

 

 



 

 

1:29 - note como João identificou Jesus neste versículo. Cordeiros eram usados nos sacrifícios dos judeus no Velho 

Testamento para que as pessoas pudessem temporariamente receber perdão dos seus pecados. Jesus era o “Cordeiro de Deus” 

que veio para tirar os pecados, não apenas dos judeus, mas de todo o mundo.   

 

1:31 - João apresenta a razão por que é que ele estava a batizar as pessoas com água - para ele poder manifestar Cristo a 

Israel. 

 

1:33 - note que Deus o Pai disse a João como ele podia reconhecer Jesus quando ele apareceu - Jesus, o único que podia 

batizar as pessoas com o Espírito Santo, seria aquele que quando fosse batizado na água poderia ter o Espírito Santo descendo 

sobre ele e permanecer nele em forma de pomba.   

 

1:45 - Moisés escreveu os primeiros cinco livros do Velho Testamento. “os profetas” é a referência dos profetas do Velho 

Testamento que juntamente com Moisés profetizaram o fato de que um dia um grande Profeta, o Messias, Deus em forma de 

um homem iria aparecer.   

 - note que Filipe se refere a Jesus como o “filho de José.” Isto de fato não era verdade. Muitas pessoas presumiam 

que isto poderia ser o caso (veja João 6:42) sem verificar todos os seus fatos. Em Lucas 1:35 o anjo disse a Maria, “Descerá 

sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, 

será chamado Filho de Deus.” Note a quem Jesus chamou de pai em João 17:1 

 

1:47 - “dolo” quer dizer: manha, destreza ou fraude. 

 

1:51 - existe um sentido em que Jesus é o elo de ligação entre a terra e o céu. I Timóteo 2:5 diz, “Porque há um só Deus, 

e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.” 

 

 

Capítulo 2 

 
2:1 - note que Maria é chamada a “mãe de Jesus” – ele não é chamada “mãe de Deus” em nenhum lugar na Bíblia. 

Através de Maria nasceu o corpo humano de Jesus mas ela não era a mãe da sua natureza divina (que é Deus). Portanto é 

incorreto chamá-la mãe de Deus.   

 

2:5 - esta é a única ordem que Maria alguma vez deu a alguém que está registrada na Bíblia.   

 

2:6 - um “almude” é cerca de 40 litros ou 10 galões. 

 

2:1-11 - o milagre aqui é Jesus transformando a água em vinho - muitos debates já foram feitos acerca deste vinho se era 

alcoólico ou não alcoólico. Quando a Bíblia permite definir-se a si própria, pode-se ver que a palavra “vinho” aparece cerca 

de 200 vezes na Bíblia. Nos tempos Bíblicos, e mesmo atualmente nos países do Médio Oriente, a palavra “vinho” é um termo 

genérico referindo-se a muitos diferentes tipos de líquidos tal como nós usamos a palavra “ponche” para referir a muitas 

diferentes bebidas, algumas embriagam e outras não. Um estudo completo sobre o assunto está para além do propósito desta 

lição. Porém, se você fizer um estudo por si mesmo vai descobrir que na Bíblia, vinho é muitas vezes referido como “bom” ou 

“novo” (não alcoólico) ou “mau” e “velho” (alcoólico). São numerosas as ordens na Bíblia contra o vinho que embebeda e 

embriaga (exemplo - Provérbios 20:1) “O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora; e todo aquele que neles errar 

nunca será sábio.” Se Jesus providenciou para este casamento um vinho que embriaga, então ele contradiz-se a si mesmo (o 

que é impossível para ele fazer.) Ele induziu as pessoas a pecarem (que Tiago 1:13 diz que Deus não pode fazer) e ele se 

colocou a si mesmo debaixo da maldição de Habacuque 2:15-16 que condena todos aqueles que fornecem as outras bebidas 

embriagantes. O versículo 10 claramente chama este vinho de “bom” - isto não era nada mais do que água transformada em 

um sumo de uva não fermentado.   

 

2:17 - este versículo refere-se à passagem do Velho Testamento em Salmos 69:9 que diz “Pois o zelo da tua casa me 

devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim.”   

 

2:18 - os judeus, claramente ficaram transtornados, pois Jesus havia interrompido os afazeres deles no templo, exigiram 

que ele lhes desse uma prova (“sinal”) que ele tinha o direito de fazer tal ação. I Coríntios 1:22 diz “Porque os judeus pedem 

sinal, e os gregos buscam sabedoria”; O tema comum visto no livro de João e o resto da Bíblia é o caminho peculiar no qual 

os judeus precisavam “sinais” para lhes provar que alguma coisa é verdade.   

 

2:23 - a “páscoa” era uma festa realizada uma vez por ano em Jerusalém para celebrar o milagre que Deus tinha feito 

quando os judeus eram escravos no Egito em 1500 AC (antes de Cristo). Cada família judaica tinha que matar um “cordeiro 

pascal” e salpicar o seu sangue nas ombreiras das portas. Durante a noite o anjo da morte passou por toda a terra do Egito e 

matou os filhos primogênitos de cada casa. Porém, sempre que este anjo da morte visse o sangue, ele poderia “passar sobre” 

aquela casa e os ocupantes eram poupados. Este milagre e a festa que celebravam estavam a apontar para o dia quando Jesus 

Cristo, o “Cordeiro de Deus” morreria na cruz pelos pecados de todo mundo. Cada indivíduo que pessoalmente aplicar o 

sangue derramado de Cristo para os seus pecados, será poupado de qualquer punição no inferno pelos seus próprios pecados e 

em lugar disso será guardado com Cristo no céu.   
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Questionário             Nome: __________________ 

João 1-2 

 

 

Instrução: Este questionário consiste em vinte perguntas de múltipla escolha. A partir da Escritura e os comentários tratados 

nesta lição, escolha a melhor resposta para a pergunta e faça um círculo em volta. Sempre haverá apenas uma melhor resposta 

única. Depois de completar este questionário, entregue ao seu professor. Você pode usar a sua Bíblia assim como também o 

material nesta lição para responder a estas perguntas. Cada pergunta vale cinco pontos. 

 

1.         O que significa a palavra “Rabi”? 

 

 A.    Profeta B.    Mestre C.    Fariseu D.    Rei 

 

2.         Quem é que Filipe encontrou e trouxe para Jesus? 

 

 A.    Natanael B.   João Batista    C.    João         D.    Pedro 

 

3.    Onde Jesus começou a fazer milagres? 

 

 A.    Cafarnaum B.    Rio Jordão  C.    Caná  D.    Templo 

 

4.  Como João Batista identificou Jesus? 

 

 A.    Pomba B.    O cordeiro de Deus C.    O poder de Deus D.    Um Espírito 

 

5.  Quem era irmão do André? 

 

 A.    Pedro B.    João Batista      C.    Marcos    D.    Filipe 

 

6. Qual dos termos seguintes NÃO faz referência a Cristo nestes dois capítulos? 

 

 A.    Verbo (Palavra)  B.    Luz  C.    Filho D.    Poder 

 

7. Que forma o Espírito Santo tomou quando desceu dos céus e pousou sobre Jesus? 

 

 A.    Fogo B.    Luz  C.    Pomba D.    Todas as respostas 

 

8. De acordo com o capitulo um, porque é que João Batista batizou com água? 

 

 A.    Para molhar as pessoas com água  

 B.    Para que ele mais tarde pudesse batizá-los com o Espírito de Santo 

 C.    Para apresentar Jesus a Israel 

 D.    Para chamar a atenção às suas pregações 

    

9. De acordo com João 1:12 como uma pessoa se torna filho de Deus? 

 

 A.    Ao aceitar Jesus Cristo   C.    Ambos A e B 

 B.    Ao crer no nome de Jesus Cristo  D.    Nenhuma das duas 

 

10. Quem precisa de sinais, de acordo com a Bíblia? 

 

 A.    Os judeus B.    Jesus C.     Árabes D.    Toda as respostas 

 

11. Quanto tempo levou para construir o templo em Jerusalém? 

 

 A.    Três dias B.    Três anos C.    64 anos D.    Nenhuma dessas 

 

12. Quanto tempo Jesus disse que levaria para edificar o templo do seu corpo? 

 

 A.    Três dias B.    Três anos C.    64 anos D.    Nenhuma dessas 

 

13. Qual é a única ordem que Maria dá registrada na Bíblia? 

 

 A.    Peça tudo em meu nome e o farei  C.    Façam tudo o que ele (Jesus) disser 

 B.    Incline-se e adore-me   D.    Todas as respostas 

 



 

 

14. Qual das frases que se seguem é a descrição Bíblica da Maria? 

 

 A.    Mãe de Deus  B.    Mãe de Jesus  C.    Eterna Virgem  D.    Todas as respostas 

 

15. Que significa o nome Cefas? 

 

 A.    Homem de Cefas  B.    Rocha C.    Pedra D.    O escolhido 

 

16. Qual dos discípulos de Cristo que se seguem NÃO era da cidade de Betsaida? 

 

 A.    João  B.    André C.    Filipe D.    Pedro 

 

17. Qual das festas Jesus foi participar em Jerusalém? 

 

 A.    Pentecostes B.    Páscoa  C.    Tabernáculos  D.    Todas as respostas 

 

18. Natanael estava sentado debaixo de quê antes de Filipe o chamar? 

 

 A.  Uma escada B.    Do átrio do templo  C.    De uma figueira      D. Nenhuma dessas 

 

19. João Batista foi enviado por Deus para ser testemunha de quê? 

 

 A.    Da Luz B.    Dele mesmo   C.    Do Espírito de Deus D.    Moisés e a lei do VT 

 

20. Qual é o nome que foi dado ao Simão de Jesus? 

 

 A.    Simão B.    Rabi  C.    Paulo D.    Cefas 

 

 

Pergunta de Bônus: (vale cinco pontos): 

 

Moisés deu a lei aos judeus do Velho Testamento; de acordo com João, o que é que o Senhor Jesus Cristo nos deu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


