
Perguntas para Testar a Compreensão de João 

 

 

1:1-18 JESUS A PALAVRA DA VIDA 

1:1-5 

 

P1: Quem ou o que é a Palavra? 

R: Jesus, o Filho de Deus é (esta resposta talvez não seja possível até se 

alcançar o v. 17). 

 

P2 O que este trecho diz sobre ele? 

R1: a) Ele já existia antes de Deus criar o mundo e todas as outras coisas (1a). 

R2: b) Ele estava (e está) com Deus desde o princípo e Ele era (e é) Deus (1b, 2). 

R3: c) Deus e Ele fizeram todas as coisas (3). 

R4: d) Ele tinha a vida em si mesmo (vida física e vida espiritual (4a). 

R5: e) Esta vida trouxe luz aos homens para que eles entendessem Deus e 

fizessem o que Ele queria. Todas as más ações e os maus pensamentos não 

destruirão nunca (apagarão) o que a luz faz (4b, 5). 

 

P3: o que faz esta luz? 

R: Ela ajuda as pessoas a conhecer, entender e obedecer a Deus. Ela derrota a 

escuridão da ignorância, da descença e do pecado. 

 

1:6-9 

 

P1: Quem foi o mensageiro que Deus mandou? 

R: Um homem chamado João. 

 

P2: Por que Deus o mandou? 

R: Ele veio para falar a respeito da luz e que todos ouvissem a mensagem e 

cressem na luz. 

 

P3: João era a luz? 

R: Não. 

 

P4: O que faz a verdadeira luz? 

R: A verdadeira luz ilumina os homens para que compreendam as coisas de 

Deus. 

 

1:10-13 

 

P1: Quais são as duas expressões para descrever esta pessoa? 



R: Luz e Palavra. 

 

P2: O que as pessoas pensavam sobre a Palavra? 

R: Muitas pessoas não o receberam. A sua própria nação não o recebeu, mas 

alguns o receberam e creram nele. 

 

P1: O que ele fez por aqueles que creram n'Ele? 

R: Pela sua autoridade ele os tornou filhos de Deus. 

 

P4: Que espécie de filhos são esses? 

R: Não são filhos por nascimento natural. Deus, pela sua vontade, os adotou 

como filhos. 

1:14-15 

 

P1: O que diz este trecho sobre a Palavra? 

R1: a) Ele se fez homem e morou entre nós; 

R2: b) Sua vida era gloriosa e cheia de amore e verdade; 

R3: c) Ele foi o único filho do Pai, i.e., o único filho gerado por Deus. 

R4: d) Ele era (é) mais importante que João (e todos os homens) e já existia 

antes de João (e todos os homens) nascer (nascerem). 

 

P2: De que maneira Jesus se manifestou dos homens? 

R: De maneira que vissemos a sua glória, cheia de amor e verdade, i.e. tudo que 

Ele fez e disse era cheio de amor e verdade. 

 

P3: O que significa esta glória? 

R: As coisas que Jesus fez mostravam a luz (o esplendor) e o poder de Deus. 

 

P4: Por que Jesus era maior que João? 

R: Porque Jesus é o Filho de Deus e já existia antes que João nascesse. 

1:16-18 

 

P1: De que maneira Jesus nos abençoa? 

R: Com as riquezas do seu amor. 

R1: Com a sua graça que é completa e eterna. 

 

P2: Qual é a diferença entre Moíses e Jesus Cristo. 

R: Foi por meio de Moíses que Deus deu a Lei ao seu povo, mas foi por meio de 

Jesus Cristo que Deus mostrou o amor e a verdade. 

 

P3: Como é possivel o homem ver Deus? 

R: A vinda Jesus ao mundo tornou isto possivel é o homem pode ver Jesus, que 

é Deus. 



 

P4: Como é que Jesus pode tornar Deus conhecido? 

R: Jesus é o mesmo que Deus e está perto do Pai. Ele nos mostrou quem é Deus. 

 

1:19-28 A MENSAGEM DE JOœO BATISTA 

 

P1: Qual é o principal ensinamento sobre João Batista? 

R: Ele preparou o caminho para o Senhor passar dizendo ao povo que se 

aprontasse para a chegada de Jesus. João não era Elias, nem o Profeta que o 

povo esperava (o Messias) e batizava com gua, o que mostrava o 

arrependimento. 

 

P2: Por que os líderes judeus mandaram os sacerdotes e levitas a João? 

R: Para descobrir que ele era. 

 

P3: O que João disse. 

R: Que não era o profeta Elias (que Deus havia levado ao céu) nem o Profeta 

(Messias) que o povo estava esperando. 

 

P4: O que João disse sobre o seu próprio trabalho? 

R: Ele disse que era aquele que pregava no deserto: “Preparem o caminho para 

o Sehor passar”. 

 

P5: O que João Batista queria dizer com “eu não mereço a honra de desatar as 

correias da sandália d'ELe.”. 

R: Em comparação com O que estava para chegar, ele era muito pequeno e não 

tinha import^nacia nenhuma. 

 

P6: Em que lugar João estava batizando e que, também, aconteceram essas coisas? 

R: No povoado de Betânia, do outro lado do rio Jordão (do lado leste). 

 

1:29-34 É O CORDEIRO DE DEUS 

1:29-31 

 

P1: O que João disse sobre Jesus neste trecho? 

R: Que é o Cordeiro de Deus e que é mais importante do que João. 

 

P2: Por que Jesus é chamado de “Cordeiro de Deus”? 

R: Jesus foi escolhido por Deus para sofrer e morrer como um cordeiro é o 

cordeiro que tira o pecado do mundo. 

 

(NOTA: Tirar o pecado do mundo não fazia parte do significado do cordeiro 

pascal.) 



 

P3: Por que João batizava? 

R: Para que o povo soubesse que Jesus era. 

 

1:32-34 

 

P1: O que este trecho nos ensina sobre Jesus? 

R: O Espírito de Deus desceu sobre Jesus mostrando que é ele quem batiza com 

o Espírito Santo e que Jesus é o Filho de Deus. 

 

P2: O que João viu? 

R: O Espírito Santo (de Deus) descer do céu e parar sobre Jesus. 

 

P3: O que Deus desse a Joào? 

R: Quando ele visse o Espírito descer do céu e parar sobre um hoomem, seria o 

sinal de esse homem é o que batiza com o Espírito Santo. 

 

: O que João aprendeu quando viu isso acontecer? 

Ele aprendeu e passou a declarar que Jesus é o Filho de Deus. 

 

1:35-39 OS PRIMEIROS DISCÍPULOS DE JESUS 

 

P1: Qual é o ponto principal deste trecho? 

R: João e dois de seus discípulos viram Jesus. João disse que Jesus era o 

Cordeiro de Deus. Os dois discípulos foram até Jesus e ficaram com Ele. Um 

desses discípulos era André, que levou Pedro, seu irmão a Jesus. 

 

P2: O que fez João quando viu Jesus? 

R: João disses: “Aí está o Cordeiro de Deus”. 

 

P3: O que fizeram os dois discípulos? 

R: Eles seguiram Jesus e conversaram com Ele. Depois Jesus mostrou onde 

morava e ficaram com Ele. 

1:40-42 

 

P1: O que fez André (um dos discípulos)? 

R: André encontrou-se com Pedro, seu irmão, e disse que havia encontrado o 

Messias. Depois levou Pedro a Jesus. 

 

P2: O que fez Jesus? 

R: Ele chamou Pedro por outro nome é Cefas, que quer dizer é pedra ou rocha. 

1:43-51 FILIPE E NATANAEL 



1:43-47 

 

P1 Qual é o fato descrito neste trecho? 

R: Antes de ir para a Galiléia, Jesus encontrou-se com Filipe e convidou-o para 

ir com Ele. Filipe procurou Natanael e disse a ele que havia encontrado Aquele 

sobre quem Moíses e os profetas escreveram é Jesus, filho de José, da cidade de 

Nazaré. Natanael ficou admirado. Quando o encontrou Jesus disse que 

Natanael era um verdadeiro israelita. 

 

P1a: O que fez Jesus antes de viajar para a Galiléia? 

R: Jesus procurou Filipe e o chamou para irem juntos. 

 

P2a: O que fez Filipe? 

R: Felipe prcurou natanael de disse que havia encontrado aquele de quem 

Moíses e os profetas escreveram é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. 

 

P3a: Qual foi a reação de Natanael? 

R: Ele ficou admirado porque não achava que de Nazaré pudesse vir alguma 

coisa boa. 

 

P4a: O que Jesus desse sobre Natanael? 

R: Que Natanael era um verdadeiro israelita. 

1:48-51 

 

P1: Como podemos saber que Natanael nunca habia havoa visto Jesus? 

R: Ele perguntou a Jesus: “De onde o Senhor me conhece?”. 

 

P2: Qual foi a resposta de Jesus? 

R: Que antes de Filipe chamar Natanael, Jesus tinha visto Natanael sentado 

debaixo de uma figueira. 

 

P3: Como é que Jesus poderia ter visto Natanael? 

R: Jesus era o Filho de Deus e tinha o poder de Deus. 

 

P4: O que Natanael ficou sabendo sobre jesus? 

R: Que Jesus é o Filho de Deus e o Rei de Israel. 

 

P5: Qual é o significado do que Jesus disse nos vs 40-51? 

R: /que era correto Natanael crer naquilo que Jesus realmente era devido ao 

Seu poder de saber coisas que as outras pessoas não sabiam mas que Natanael 

veria coisas maiores ainda. 

 



P6: O que Jesus pensava sobre Natanael crer n'Ele por causa da maneira pouco 

comum de saber coisas sobre ele? 

R: Que era aceitavel mas que experiencias maiores que estas iriam acontecer.  

2:1-12 AS BODAS DE CAN• 

2:1-10 

 

P1: Qual é o ponto central desta história? 

R: Jesus transformou gua em vinho. 

 

P2: Por que Jesus fez isto? 

R: Porque o vinho havia acabado durante a festa do casamento. 

 

P3 v. 10: O que o dirigente da festa pensava sobre este vinho? 

R: Ele não sabia de onde o hinho tinha vindo. 

 

P3a: O que o dirigente da festa disso ao noivo? 

R: Que era costume servir primeiro o vinho bom, e depois o vinho mais barato, 

mas que ele (o noivo) tinha guardado o melhor vinho. 

2:11-12 

 

P1: O que diz este trecho sobre os milagres de Jesus em Can ? 

R: Que Jesus começo a realizar os seus Caná. Ali Ele mostrou a Sua glória e os 

seus discípulos creram n'Ele. 

 

P2: Que pessoas acompanharam Jesus a Cafarnaum? 

R: Sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. 

2:13-21 JESUS VAI AO TEMPLO 

 

P1: O que Jesus viu no templo? 

R: Homens vendendo bois, ovelhas e pombos para os sacrifícios de adoração e 

homens trocando dinheiro para o povo. 

 

P2: O que fez Jesus? 

R: Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, inclusive os bois e 

as ovelhas. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as suas mesas e 

ordenou aos que vendiam pombos que os tirassem dali. 

 

P3: O que Jesus disse de mais importância? 

R: “Não façam negócio na casa de meu Pai como se ela fosse um mercado.” 

 

P4: Qual era a preocupação de Jesus quando disse isto? 

R: O templo era a casa de Deus e nada deveria impedir a verdadeira adoração. 



 

P5: Em que sentido as palavras das Escrituras Sagradas se relacionavam com 

os sentimentos de Jesus? 

R: Jesus tinha um grande amor e um forte desejo de proteger a casa de Deus 

que era um lugar muito importante para Ele. 

2:18-22 

 

P1: O que os líderes judeus pensavam quando fizeram a pergunta? 

R: Eles esperavam que Jesus fizesse um milagre para mostrar que Ele tinha 

autoridade para limpar o Templo. Eles não pensavam que Jesus tinha o direito 

de fazer isto. 

 

P2: Como respondeu Jesus? 

R: Ele falou em construir o templo de novo em três dias depois de ser 

derrubado. Isto mostrava a sua natureza divina e, portanto, a sua autoridade 

para limpar o Templo. 

 

P3: O que os judeus pensaram sobre a expressão “este templo” usada por Jesus? 

R: Na construção, ou no prédio que era o templo. 

 

P4: O que Jesus quiz dizer com a expressão “este templo”? 

R: Era os seu próprio corpo que Ele mesmo ressuscitaria para a vida. 

 

P5: O que aconteceu com os discípulos quando, tempos depois, Jesus 

ressuscitou? 

R: Eles se lembraram que Jesus tinha dito estas coisas, e então creram nas 

Escrituras Sagradas e nas palavras de Jesus. 

2:23-25 JESUS CONHECE TODOS 

 

P1: Qual é o principal ensinamento deste trecho? 

R: Mesmo que as pessoas cressem em Jesus, Ele não confiava neles porque os 

conhecia muito bem. Eles eram inconstantes e fracos na fé. 

 

P2: Por que as pessoas creram em Jesus na Festa da PÁscoa? 

R: Porque eles viram os milagres que jesus fez. 

 

P3: Por que Jesus não confiava neles? 

R: Jesus conhecia muito bem o interior deles. 

 

P4: Como era o interior dessas pessoas? 

R: Tinham uma fé vacilante pois dependia dos milagres de Jesus e não naquilo 

que Ele era.  

3:1-21 JESUS E NICODEMOS 



3:1-9 

 

P1: Qual é o ponto principal deste ensinamento de Jesus? 

R: Ninguém pode experimentar a realidade de pertencer ao Reino de Deus se 

não nascer de novo. Isto é, se tormar uma nova pessoa é um filho de Deus é pelo 

poder do Espírito. Pertencer ao Reino de Deus significa aceitar os mandamentos 

(as regras) de Deus e a sua proteção e obedecer a Ele. 

 

P2: Quem foi visitar Jesus? 

R: Um lider judeu chamado Nicodemos, do partido dos fariseus. 

 

P3 v3: O que Jesus diz que uma pessoa deve fazer para ver o Reino de Deus? 

R: Nascer de novo, isto é, mudar o seu interior pelo poder do Espírito. 

 

P4 vs 3-7: O que significa nascer de novo (ou outra vez)? 

R: O Espírito de Deus transforma o homem de tal maneira que ele se torna uma 

nova pessoa é um filho de Deus. O coração (o interior), a vida e o pensamento 

ficam novos e ele pode conhecer Deus. 

 

P5: O que Nicodemos entendeu daquilo que Jesus ensinou? 

R: É difícil para um homem maduro mudar seus pensamentos para ver o Reino 

de Deus. É impossível um homem nascer fisicamente uma segunda vez para ter 

um novo começo. 

 

P6 v8: O que este verso diz sobre o vento? 

R: O vwnto sopra onde quer. Ouvimos o seu barulho, mas não sabemos de onde 

bem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que nascem do Espírito. 

 

P7: O que o vento nos mostra sobre a obra do Espírito? 

R: Nós não sabemos quando ou com quem o Espírito fará a sua obra. Nós não 

podemos controlar a obra do Espírito. 

3:10-13 

 

P1: Quais são as coisas pricipais que Jesus diz neste trecho? 

R: Jesus fala a verdade que Ele conhece e viu. Ele tem a autoridade celestial 

para dizer o que diz. 

 

P2: O que Jesus quer dizer no verso 10? 

R: Que Nicodemos deveria compreender a necessidade da obra do Espírito, nas 

não entendia. 

 

P3: Qual é a mensagem que Jesus ensina? 

R: A mensagem verdadeira, algo que se vê e se conhece. 



 

P4: Qual a atitude do homem para com a mensagem de Jesus? 

R: Os homens não estão dispostos a acreditar nesta mensagem. 

 

P5: O que Jesus quer dizer no verso 13? 

R: O único homem que esteve no céu é o Filho do Homem. Isto mostra a sua 

autoridade no que diz. 

3:14-17 

 

P1: Quais são os pontos principais deste trecho? 

R1: a) Deus anou o mundo de tal maneira que mandou Seu único Filho é Jesus 

é prar salv.-lo; 

R2: b) Todo aquele que crê em Jesus não morrerá (espiritualmente) mas terá a 

vida eterna. 

 

P2: para que servia a serpente de bronze que Moíses levanto numa estaca? (Se a 

tradução explicar este fato). 

R: Quando os israelitas eram mordidos por uma serpente, eles olhavam para a 

serpente de bronze e eram curados. 

 

P3: O que significa que “o Filho do Homem tem de ser levantado”? 

R: Jesus seria pregado em uma cruz e levantado acima do chão para morrer, e, 

assim, dar a vida eterna para todos que n'Ele crê.  

 

P4: O que Jesus disse que as pessoas devem fazer para ter a vida eterna? 

R: Crer n'Ele. 

 

P5: Com que propósito Deus mandou Seu Filho ao mundo? 

R: Para salvar as pessoas da condenação eterna. 

3:18-21 

 

P1: Qual é o ponto principal deste trecho? 

R: Que Deus já julgou (condenou) os que não crêem no Seu Filho. Aqueles que 

crêem não serão julgados. 

 

P2: Que espécie de homens e mulheres são condenados por Deus? 

R: Aqueles que preferem a escuridão porque fazem o que é mau. 

 

P3: Por que as pessoas que fazem o mal amam a escuridão e odeiam a luz? 

R: Para que ninguém veja as coisas má s que fazem. 

 

P4 v. 21: O que significa fazer as coisas”de acordo com a verdade”? 

R: Fazer coisas boas e moralmente dignas. 



 

P5: Por que as pessoas que vivem de acordo com a verdade procuram a luz? 

R: Para que a luz mostre que obedecem a Deus naquilo que fazem. 

3:22-30 JESUS E JOœO BATISTA 

 

P1: O que Jesus e João Batista estam fazendo? 

R: Estavam batizando. 

 

P2 vs25-26: Sobre quem os seguidores de João estam falando? 

R: Jesus. 

 

P3: O que eles estavam falando sobre Jesus? 

R: Que João já havia falado sobre Eles e estado com Ele do outro lado do Jordão. 

Agora Ele estava batizando e todos O seguiam. 

 

P4: De que maneira João Batista comparou o Messias (Cristo) com sigo mesmo? 

R: Jesus Cristo é o Messias, João foi mandado adiante d'Ele;á.nl Jesus Cristo é 

o Noivo, João é o amigo do noivo; que fica contente quando ouve a voz do 

noivo;á.nl Jesus Cristo ficaria cada vez mais importante, João ficaria cada vez 

menos importante. 

 

3:31-36 AQUELE QUE VEM DO CÉU 

 

P1: Qual é o principal ensinamento deste trecho? 

R: Que Jsus veio de cima e é o maior de todos. Eles veio do céu mandado por 

Deus e fala as palavras de Deus porque tem o Espírito em abundância. Deus 

ama o Seu Filho e p“s tudo nas mãos dele (colocou todas as coisas sobe sua 

autoridade). Deus dá a vida eterna para aqueles que crêem no Filho. 

 

P2 v31: Por que Jesus é o maior de todos? 

R: Porque Ele veio de cima, do céu. 

 

P3 vs 32: Como as pessoas, de maneira geral, recebem esta mensagem? 

R: Elas não aceitam ou não crêem nesta mensagem. 

 

P4 v. 33: Qual o significado deste verso? 

R: Aquele que aceita a mensagem de Deus confirma que Deus, aquele que 

mandou a mensagem, é verdadeiro. 

 

P5 v34: Por que Jesus fala (sómente) a palavra de Deus? 

R: Porque Deus deu a Ele a plenitude do Espírito, isto é, Deus deu a Ele o Seu 

Espírito de maneira completa. 

 



P6 v. 35: O que o Pai fez e está fazendo pelo Seu Filho? 

R: Ele ama o Filho e colocou todas as coisas da criação sobásua autoridade e 

poder. 

 

P7 v. 36: O que acontece com aquele que desobedesse o Filho? 

R: Ele não terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus.  

4:1-42 JESUS E A MULHER SAMARITANA 

4:1-3 

 

P1: Por que Jesus saiu da Judéia? 

R: Ele não queria que os fariseus ficassem com inveja da Sua popularidade. Ele 

também não queria competir com João Batista. 

 

NOTA: Em relaçào a resposta dada, o texto realmente não diz porque Jesus 

saiu da Judéia. A versão TEV diz que Ele saiu da Judéia quando “ouviu o que 

estava sendo dito (ou comentado) e a versão BLH “quando Jesus ficou sabendo 

disso” isto é, que Elee estava batizando mais pessoas que João Batista. Por que 

ouvindo essas coisas fez com que Jesus saisse na Judéia, o texto não diz 

claramente. Não será surpresa se a resposta do ajudante for imprecisa.) 

 

P2: O próprio Jesus batizava as pessoas? 

R: Não, os seus discípulos batizavam. 

 

P3: Judéia e Galiléia eram vilas, cidades ou províncias? 

R: Províncias. 

pergunta será desnecessaria, mas será útil se não foram usados qualificadores.) 

4:4-6 

 

P1: Por qual outra província Jesus teve de passar indo da Judéia para a 

Galiléia? 

R: Ele teve de passar pela Samaria. 

 

P2: Passando por Samaria, onde Jesus parou para descansar? 

R: Ele chegou a uma cidade chamada Sicar e sentou-se perto do poço de Jacó. 

4:7-15 

 

P1: Onde estam os discípulos de Jesus? 

R: Eles tinham ido à cidade de Sicar para comprar comida. 

 

P2: Quem chegou alo no poço? 

R: Uma mulher Samaritana que veio para tirará gua do poço. 

 



P3: Qual foi o ponto central da conversa entre Jesus e a Samaritana? 

R: Eles conversaram sobre a gua da vida. 

 

P4: A mulher esperava que jesus falasse com ela? 

R: Não, ela ficou surpresa quando Ele falou. 

 

P5: Por que não era esperado que Jesus falasse com a mulher? 

R: Jesus era judeu e a mulher era samaritana e esses dois grupos não eram 

amistosos. (Além do mais, um homem não costumava falar com uma mulher 

que não conhecia.) 

 

(NOTA: A segunda frase da resposta tem aspecto cultural e não consta do texto. 

Provavelmente era o costume, como é costume hoje em PNG, em muitas reas 

mas pode ser admitido neste trecho.) 

 

P6: O que você pensa que era essa gua da vida que Jesus prometeu dar a 

mulher samaritana? 

R: Quem beber dessa gua nunca mais terá sede porque será nele uma fonte viva 

que dará a vida eterna. 

 

P7: A mulher entendeu a explicação de Jeuss sobre a gua da vida? 

R: Não, ela não entendeu. 

 

P8: De que maneira ela entendeu? 

R: Primeiramente ela pensou que Jesus estava falando sobre a gua daquele 

poço, mais tarde ela pensou que Jesus falava de outra gua que mataria a sede 

dela. 

 

P9: Por que a mulher comparou Jesus a Jacó? 

R: Ela pensava que Jesus era um homem comum e como poderia ele dar uma 

gua melhor do que a gua do poço de Jacó. Era Ele melhor do que Jacó? 

 

4:16-26 

 

P1: O que fez a mulher pensar que Jesus era profeta? 

R: Ele falou sobre o passado dela sem tê-la conhecido antes. 

 

P2: Por que a mulher mudou de assunto tão subitamente perguntando sobre o 

lugar apropriado para se adorar a Deus? 

R: Reconhecendo que jesus era profeta, ela quiz saber a opinião dele sobre o 

lugar de adoração, que era um assunto en que judeus e samaritanos 

discordavam. Ela não queria que Jesus falasse mais sobre o seu passado 

(conjectura) 

 



P3: O que Jesus ensinou à mulher sobre adoração. 

R: Ele mostrou que o lugar de adoração não é importante, mas Aquele a quem 

adoramos é importante. Ele ensinou que o Deus que adoramos é espírito, 

portanto nós temos que nos comunicar com ele em nível espiritual e de acordo 

com a verdade revelada. 

 

P4: Por que a adoração dos judeus era melhor que a dos samaritanos? 

R: Os samaritanos adoravam a Deus, mas não O conheciam realmente. Deus 

revelou a si mesmo para os judeus e, portanto, eles (os judeus) adoravam com 

maior entendimento. 

 

P5: Quem a mulher esperava que ensinasse aos moradores da região? 

R: Ela esperava que o próprio Messias os ensinasse. 

 

4:27-30 

 

P1: Por que os discípulos ficaram admirados quando encontraram Jesus falando 

com a mulher? 

R: Não era costume judeu um homem conversar en público com uma mulher 

(conjectura). 

 

P2: O que fez com que a mulhere pensasse que Jesus era o Messias? 

R: Ele disse tudo que ela havia feito. 

 

4:31-38 

 

P1: O que Jesus disse que era a sua comida? 

R: Fazer a vontade de Deus e terminar o trabalho que recebeu d'Ele. 

 

P2: Como podemos saber que os discípulos não entenderam estas palavras de 

Jesus sobre a comida? 

R: Eles perguntaram uns aos outros onde Jesus tinha arranjado comida. 

 

P3: Que figura de linguagem Jesus usa nesse trecho para mostrar a Sua Obra? 

R: Ele diz que a Sua Obra é como a semeadura dos campos e a colheita da 

plantação. 

 

P3a: Qual é o significado dessa figura? 

R: Semear os campos significa pregar a palavra de Deus. Quando a palavra de 

Deus fizer sua obra e as pessoas crerem e ingressarem no Reino de Deus é este 

é o significado da colheita da plantação. 

(NOTA: Se reposta foi imcompleta, devem ser feitas perguntas relativas a cada 

item:á.nl O que significa semear?á.nl O que significa colheita?á.nl O que 

significa plantação?á.nl O que significa estar maduro para a colheita?) 



 

4:39-42 

 

P1: O que os samaritanos aprenderam em relação a Jesus? 

R: Que Jesus é o Salvador do Mundo. 

 

P2: Como eles parenderam essa verdade? 

R: Primeiro pelo testemunho da mulher samaritana e depois porque eles 

mesmos ouviram a mensagem diretamente de Jesus. 

4:43-54 JESUS CURA O FILHO DE UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

 

P1: Como Jesus era recebido na Galiléia (sua própria terra)? 

R: Ele não era bem recibido pois não era respeitado. 

 

P2: Dessa vez como foi Jesus recebido na Galiléia? 

R: Dessa vez os moradores da Galiléia o receberam bem, porque tinham visto o 

que Jesus havia feito em Jerusalém. 

 

P3: Por que o alto funcion rio de Cafarnaum foi visitar Jesus? 

R: Ele foi pedir a Jesus que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estav 

morrendo. 

 

P4: Por que Jesus não curou logo o menino?  

R: Ele queria ensinar que a crença baseada em milagres não é bastante. Ele 

queria testar e foralecer a fé do funciona/rio. 

 

P5: O que fez com que o menino ficasse curado? 

R: As palavras de Jesus curaram o menino. Quando o pai acredito na palavra de 

Jesus, o poder de Jesus curou o menino.  

 

5:1-18 A CURA DE UM PARALÍTICO 

5:1-9 

 

P1 vs 1-3: Onde se costumavam reunir os doentes de Jerusalém? 

R: Em um tanque, com cinco entradas, perto da Porta das Ovelhas. 

 

P2 vs 4-7: Por que os doentes estavam ali? 

R: Eles estavam esperando que a gua do tanque se movesse e aquele que 

entrasse na gua ficava curado. 

 

P3: Quem Jesus curou? 

R: Um homem que estava doente fazia 38 anos. 

 

P4: Por que o homem disse que não conseguia ser curado? 



R: Ele disse que apenas uma pessoa de cada vez podia entrar no tanque e que 

não havia ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque e sempre outro doente 

entrava antes dele. 

 

P5 vs 8-9: Como Jesus curou esse homem? 

R: Jesus falou e o homem ficou curado. 

 

5:10-18 

 

P1 vs 10-13: Em que dia da semana Jesus curou o homem? 

R: No dia de sábado. 

 

P2: Que acusção fizeram os líderes judeus contra o homem curado? 

R: Eles acusaram o homem de ter quebrado a lei por ter carregado a cama no 

sábado. 

 

P3: O homem curado conhecia aquele que o curou? 

R: Não. 

 

P4 vs 14-15: Como ele ficou conhecendo aquele que o curou? 

R: Jesus falou com ele, mais tarde, no templo. 

 

P5 vs 16: Por que os líderedájudeus perseguiram Jesus? 

R: Porque Jesus havia curado no sábado. 

 

P6 v. 17: Por que Jesus disse que podia trabalhar no sábado? 

R: Se o Pai d'Ele podia trabalhar no sábado, Ele também podia. 

 

P7 v. 18: Qual foi a outra razão que os líderes judeus encontraram para matar 

Jesus? 

R: Porque Jesus afirmou que Deus era seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. 

 

5:30-47 A AUTORIDADE DE JESUS 

5:30-40 

 

P1 v. 30: Por uque o julgamento de Jesus e justo? 

R: Jesus não faz a Sua própria vontade, mas a vontade do Pai? Portanto Ele 

julga de acordo com o que o Pai diz a Ele. 

 

P2 vs 31-32: É verdadeiro o testemunho de Cristo em relação a Si mesmo? 

R: Sim. Para aqueles que O escutam o testemunho próprio pode ser inaceitavel. 

mas é verdadeiro). 

 



P3: Como sabemos que o testemunho de Cristo em relação a Si mesmo é 

verdadeiro? 

R: O seu testemunho é comfirmado por outra pessoa (Embora jesus esteja se 

referindo ao Pai quando fala em “outro” (v. 37) os seus ouvintes pensam que 

está falando de João Batista.) 

 

P4 vs 33-38: Quais são os “outros” que testemunharam a favor de Jesus? 

R1: a) João Batista (v. 33,36a); 

R2: b) As obras que Jesus faz (v. 36); 

R3: c) O Pai (v. 37); 

R4: d) As Escrituras Sagrados (v. 39). 

 

P5: Por que Jesus não precisa do testemunho de homens? 

R: Porque Ele tem o melhor testemunho é do Pai. 

 

P6: Então por que Ele se refere ao testemunho do Joào? 

R: Para o bem daqueles que ouvindo o testemunho de João, creiam no que ele 

diz a respeito de Jesus e sejam salvos. 

 

P7: Qual a diferença de tratamento que as pessoas daquele tempo deram a João 

(que é chamado de lamparinha) e Jesus (que é a luz do mundo)? 

R: Eles se alegraram por algum tempo com a luz de João, mas rejeitaram a de 

Jesus. 

 

P8: Por que as pessoas não ouvem a voz de Deus ou não guardam a Sua 

mensagem nos seus corações? 

R: Porque eles não creem naquele que Deus mandou é Jesus. 

 

P9 vs 39-40: Como podemos saber que aqueles judeus com quem Jesu estava 

falando, não entenderam as Escrituras ou não seguiram os ensinamentos de 

Jesus? 

R: Porque eles não creram em Jesus. 

5:41-47 

 

P1 vs 41-44: De quem as pessoas procuram louvor? 

R: As pessoas procuram e aceitam louvor uns dos outros. 

 

P1a: Em que Jesus é diferente nesse aspecto? 

R: Para Jesus é mais importante fazer a vontade de Deus e procurar o louvor 

que vem de Deus do que ter uma boa reputação entre os homens. 

 

P2: Como Jesus sabia que as pessoas não amavam o Pai? 

R: Jesus veoi em nome do seu Pai, mas as pessoas não O receberam. 

 



P3: Por que as pessoas deveriam aceitar Jesus? 

R: Porque Deus enviou Jesus e deu autoridade a Ele para fazer as coisas que 

fez. 

 

P4: Jesus acusará as pessoas perante Deus? 

R: Sim, junto com Moisés (como no v. 31 Jesus usa uma negativa no lugar de 

uma positiva parcial.) 

 

P5: Quem mais acusará aqueles que rejeitam Jesus? 

R: Moisés. 

 

P6: Por que Moisés? 

R: Os que dizem que aceditam em Moisés deveriam crer em jesus, porque 

Moisés escreveu sobre Jesus. Como não crêem em Jesus, não crêem também em 

Moisés, e Moisés os acusará 

 

6:1-15 JESUS ALIMENTA A MULTIDÃO 

 

P1: O que este fato nos ensina sobre Jesus? 

R: Ele tem cuidado com as nossas necessidades materiais e pede nos ajudar 

neste aspecto. Ele porva a nossa fé. Antes que as coisas acontecam Ele já sabe 

que vão acontecer. Jesus era dependente de Deus. (Ele pediu as bençãos de 

Deus para a comida.) O que Jesus dá nos satisfaz/ Ele não faz as coisas pela 

metade (12 cestas sobraram). 

 

P2: Por que Jesus recusou ser rei do judeus? 

R: O povo não reconhecia que Jesus era o rei do Reino dos Céus. Eles queriam 

que Ele fosse um rei da terra. 

 

6:16-21 JESUS ANDA EM CIMA DA ÁGUA 

 

P1: Como Jesus mostrou que tinha poder sobre a natureza? 

R: Ele andou sobre as guas e acalmou a tempestade. 

 

P2: Qual a atitude de Jesus em relação ao medo do discípulos? 

R: Ele não aprovou e chamou a atenção deles. 

 

P3: O que deve acontecer com o medo das pessoas quando Jesus está presente? 

R: O medo deve deaparecer, porque as pessoas devem confiar que Jesus vai 

tomar conta deles. 

 

6:22-24 O POVO PROCURA JESUS 

 



P: Por que a multidão procurava por Jesus perto do lugar onde tinha sido 

alimentada? 

R: Eles pensavam que Jesus ainda estivesse alí pois não O viram embarcar com 

os discípulos. 

 

6:25-59 JESUS O PÃO DA VIDA 

6:25-34 

 

P1 vs 25-26: O que estava se referindo Jesus quando disse ao povo: “Vocês estão 

me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos”? 

R: Oa milagre de alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixes. 

 

P2: O que Jesus disse que eles deviam fazer em lugar de trabalhar pela comida 

que se estraga? 

R: Jesus disse que deviam trabalhar pela comida que dura para a vida eterna. 

 

P3: Quem dá a comida que dura para a vida eterna? 

R: O Filho do Homem é Jesus dá essa comida. 

 

P4: vs 28-29: Como se pode receber esta comida? 

R: Crendo em Jesus. 

 

P5 vs 30-31: O que os judeus queriam que acontecesse para crerem que Jesus 

era o Filho do Homem? 

R: Que Jesus fizesse um milagre. 

 

P6: Que espécie de milagre eles esperavam de Jesus? 

R: Eles queriam que Jesus desse o mesmo pão (maná) que Moisés havia dado 

aos antepassados quando atravessaram o deserto. 

 

P7 vs 32-34: Como podemos saber que o povo não entendeu o que Jesus disse 

sobre “O verdadeiro pão do céu”? 

R: Se eles tivessem entendido que Jesus estava falando sobre si mesmo como 

sendo “o verdadeiro pão do céu” não teriam pedido o mesmo pão (maná) que os 

seus antepassados comeram. 

 

6:35-40 

 

P1 v. 35: Qual a diferença entre o maná e o pão da vida? 

R: Aquele que come o maná terá fome novamente, mas quem vai a Jesus nunca 

mais terá fome nem sede. 

 

P2 v. 36: Por que as pessoas não recebem a vida eterna que Jesus dá? 

R: Porque eles não querem ir a Jesus e crer n'ELe. 



 

P4 vs 38-40: O que o Pai quer que o Filho (Jesus) faça por aqueles que vieram a 

Ele? 

R: Que nenhum deles se perca, que tenham a vida eterna, e que os ressuscite no 

último dia. 

 

6:41-47 

 

P1 vs 41-42: Por que as palavras de Jesus ofenderam os judeus? 

R: Eles pensavam de Jesus era um homem como eles, no entanto dizia que 

tinha descido do céu. 

 

P2 vs 43-45: Por que motivo os judeus não vinham a Jesus? 

R: Eles não ouviram o Pai e não aprendiam dele. 

 

P3 vs 46-47: Qual é a promessa de Jesus para aqueles que vêem a Ele e crem 

n'Ele? 

R: Ele os ressuscitará no último dia e terão a vida eterna. 

 

6:48-51: 

 

P1: o que Jesus ensina neste trecho sobre o pão que Ele dá? 

R: Que este pão é o próprio corpo d'Ele. 

 

P2: De que maneira Jesus deu o seu corpo para que o mundo tenha a vida? 

R: Ele morreu. 

 

6:52-59 

 

P1: Quais são os benefícios que uma pessoa alcançe quando comem a carne de 

Jesus e bebem os seu sangue. 

R: Ele tem a vida eterna. Ele viverá em Jesus e Jesus nele. Ele receberá de 

Cristo a verdadeira vida. 

 

6:60-71 AS PALAVRAS DE VIDA ETERNA 

6:60-65 

 

P1 v. 60: O que muitos seguidores de Cristo pensaram quando ouviram esses 

ensinamentos? 

R: Que era muito difícil aceitar aquele ensino. 

 

P2 vs 61-65: Em que sentido as palavras e obras de Jesus são diferentes dos 

palavras e obras humanas? 

R: O homem não pode fazer nada, mas as palavras de Jesus são espírito e vida. 



6:66-71 

 

P1 v. 66: O que aconteceu quando Jesus terminou de falar? 

R: Muitos seguidores de Jesus o abandonaram. 

 

P2 vs 67-69: O que fizeram os doze discípulos? 

R: Eles permanerceram com Jesus porque reconheceram que Ele era “O Santo 

de Deus”, e somente Ele tem as palavras de vida eterna. 

 

P3: O que significa a expressão de Pedro “o Senhor é o Santo que Deus enviou”? 

R: Que Jesus foi separado por Deus para salvar os seu povo, ou em outras 

palavras, que Jesus é o “Cristo”. 

 

P4 vs 70-71: O que Jesus disse sobre os doze? 

R: Que Ele mesmo havia escolhido os doze, mas que um dêles era o próprio 

diabo. 

 

P5: O que Jesus queria dizer com isso? 

R: Um deles (Judas) era possuido pelo dem“nio e ia trair Jesus. 

(NOTA: Deve ficar claro que Jesus não estava dizendo que Judas não era um 

homem. Deve ficar claro também que a referência a traição de Judas é uma 

previsão ou profecia do que iria acontecer cerca de um ano depois.  

 

7:1-9 JESUS E SEUS IRMÃOS 

 

P1 v1: Por que Jesus não queria ir para Judéia? 

R: Porque os líderes judeus da Judéia queriam matá-lo. 

 

P2 vs 2-5: O que os irmãos de Jesus queriam que Eles fizesse? 

R: que Ele fossa para a Judéia e lá fizesse as suas obras para que os seus 

seguidores vissem o que estava fazendo. 

 

P3: O que os irmãos de Jesus pensavam d'Ele? 

R: Eles não acreditavam em Jesus. 

 

P4: O que Jesus respondeu? 

R: Que não ia a Judéia porque não havia chegado a hora, mas que eles podiam 

ir porque o mundo não os odiava. 

 

7:10-22 JESUS NA FESTA DOS TABERNÁCULOS 

7:10-13 

 

P1 v10: O que fez Jesus depois que seus irmãos foram festa? 

R: Jesus também foi, mas em segredo e não publicamente. 



 

P2 vs 11-13: O que aconteceu por Jesus não ter aparecido em público? 

R: Os líderes judeus o procuravam e a multidão discutia secretamente sobre 

Ele. Uns diziam que Eles era bom, e outros, que enganava o povo. 

 

P3: Por que eles discutiam secretamente? 

R: Porque os líderes queriam prender Jesus, e eles (a multidão) estava com 

medo de se encrencar se falassem sobre Ele abertamente. 

 

7:14-24 

 

P1 vs 14-15: Por que os judeus ficaram admirados com os ensinamentos de 

Jesus? 

R: Porque eles sabiam que Jesus não havia estudado em escolas, no entanto 

estava ensinado sobre as Escrituras. 

 

P2 vs 16-19: O que Jesus respondeu aos judeus? 

R: Que o Seu ensino era de Deus, que O havia enviado e que, portanto, Ele era 

honesto porque não queria louvor para si mesmo, mas para aquele que O 

enviara. 

 

P3 vs 20-24: A que milagre se referia Jesus quando falou à multidão? 

R: A cura do paralítico no tanque de Betesda, na outra vez que Jesus estava em 

Jerusalém (capá5). 

 

P4: Por que os judeus se zangaram quando Jesus curou aquele homem? 

R: Porque eles pensaram que Jesus havia quebrado a lei que dizia que nimguém 

podia trabalhar no dia de sábado. 

 

P5: Qual o motivo que Jesus apresentou para mostrar que não estava errado 

quando curou aquele homem nosábado? 

R: Jesus disse que os judeus circundidavam um menino mesmo sendo no dia de 

sábado, porisso era permitido curar um homem no dia de sábado. 

 

7:25-31 JESUS É OS MESSIAS? 

 

P1 vs 25-27: O que algumas pessoas de Jerusalém pensavam sobre Jesus? 

R: Eles reconheciam que Jesus era o homem que as autoridades queriam matar, 

e pensavam se Jesus era realmente os Messias. 

 

P2 vs 28-29: O que disse jesus sobre a afirmação dos judeus que sabiam de onde 

Eles vinha (v. 27)? 



R: De certa maneira eles conheciam e sabiam de onde Jesus viera, mas Jesus 

diz que não veio por conta própria, e que aquele que o enviou é verdadeiro e Ele 

conhecia. 

 

P3: Quem enviou Jesus? 

R: Deus. 

 

P4 vs 30-31: O que resultou dessas palavras de Jesus? 

R: Seus inimigos tentaram prender Jesus porque estava dizendo que fora 

mandado por Deus. 

 

P5: Por que não consiguiram prender Jesus? 

R: Porque ainda não era chegada a sua hora. 

 

P6: Por que muitos judeus creram em Jesus? 

R: Porque Jesus fez muitos milagres e eles acharam que ninguém poderia fazer 

milagres maiores. 

 

7:32-36 GUARDAS PARA PRENDER JESUS 

 

P1 v. 32: Que fizeram os fariseus e os chefes dos sacerdotes? 

R: Quando ouviram a multidão comentando sobres Jesus, resolveram mandar 

quardas para prendê-lo. 

 

P2 vs 33-34: O que Jesus disse como resposta a esta atitude? 

R: Que estaria entre eles um pouco mais e depois iria para aquele que O havia 

mandado. Disse ainda que eles O procurariam e não O encontrariam porque 

não poderiam ir para onde estaria. 

 

P3: A Que Jesus estava se referindo quando disse que iria embora? 

R: A sua morte. E depois voltaria para Deus que o enviara ao mundo. 

 

P4 vs 35-36: Os judeus entenderam o verdadeiro significado do que Jesus disse 

a eles? 

R: Não entenderam. Eles chegaram a pensar que Jesus iria para a Grécia, 

morar com os judeus de lá e ensinar aos gregos. 

 

7:37-39 A FONTE DA •ÁGUA DA VIDA 

 

P1: Qual o significado do convite que Jesus fez às pessoas que estão com sede? 

R: Ele está convidando as pessoas insatisfeitas e que precisam de ajuda para se 

paroximarem dele, crerem n'Ele e o seguir. 

 



P2: Qual o significado da figura que Jesus usou: “Rios de gua da vida vão jorrar 

do coração de quem crê em mim”? 

R: Jesus falava sobre o Espírito Santo que os que criam n'Ele iriam receber 

quando ele fosse glorificado pela ressurrreição. 

 

7:40-44 \O POVO SE DIVIDE 

 

P: O que responderam aqueles que ouviram estas palavras de Jesus? 

R: Muitos diziam que ele era o Profeta (aquele que Moisés disse que viria antes 

do Messias). Outros diziam que ele era o Messias. E outros queriam preder 

Jesus. 

 

7:45-53 OS LÍDERES JUDEUS NÃO CREEM 

 

P1 vs 45-46: Por que os guardas mandados pelos fariseus e chefes dos 

sacerdotes não prederam Jesus? 

R: Poque estavam admirados com as palavras de Jesus. 

 

P2 vs 47-49: Os fariseus ficaram satisfeitos com as explicações dos guardas? 

R: Não, eles repreenderam os guardas. 

 

P3 vs 50-52: Nicodemos era a favor ou conta Jesus? 

R: Era a favor. Ele queria que os fariseus cumprissem a lei que não permitia 

condenar um homem sem ouvi-lo primeiro. 

 

P4 v. 52: Qual é o significado da pergunta que os fariseus fizeram a Nicodemos? 

R: Que Nicodemos devia saber que as Escrituras diziam que nenhum profeta 

viria da Galiléia.  

 

8:1-11 A MULHER ADÚLTERA 

 

P1 vs 1-5: O que havia feito a mulher que foi levada a Jesus? 

R: Ela cometeu adultério. 

 

P2 v. 6: Por que a mulher foi levada a Jesus? 

R: Os professores da Lei e os fariseus queriam pegar Jesus em contradição para 

depois acusá-lo. 

 

P3: O que eles tinham em mente quando perguntaram a Jesus se a mulher 

devia ser morta a pedradas. 

R: Eles sabiam que Jesus não queria que a nulher fosse apedrejada e 

esperavam que Ele dissesse isso para que o acusassem de ensinar o povo a não 

comprir a Lei de Moisés sobre o adultério é quem cometer adultério deve morrer 

apedrejado. 



 

P4: Jesus caiu na armadilha? 

R: Não. Ele conseguiu evitá-la dizendo que a mulher deveria ser apedrejada por 

aqueles que não tivessem pecado. Suas palavras estavam em acordo com a Lei 

de Moisés, portanto não poderia ser acusado. 

 

P5: Se a resposta anterior não ficou muito clara pergunte: Por que eles não 

apedrejaram a mulher? 

R: Porque sabiam que nenhum deles estava sem pecado. 

p6 vs 10-11: Jesus pensava que a mulher não havia cometido pecado? 

R: Jesus mostrou que sabia que a mulher havia cometido pecado quando disse 

“V. e não peque mais”. Isso mostra também que Jesus considerou o adultério 

como pecado. 

 

P7: O que Jesus escreveu no chão? 

R: (NOTA: Não existe uma resposta certa para esta pergunta, no entanto 

existem respostas erradas, por exemplo é em algumas culturas, podem 

responder que Jesus estava fazendo algum tipo de má gica ou feitiçaria. 

Possíveis respostas: mostrar que não queria deixar de apresentar um 

julgamento; mostrar que estava pensando na resposta; mostrar que estava 

agindo em parte com um juiz romano que escrevia as suas sentenças antes de 

anunciá-las; mostrar desprezo pelos acusadores; escrevia trechos da Lei para 

apoiar seu veredito; escreveu os pecados dos acusadores para envergonhá-los.) 

 

8:12-20 JESUS A LUZ DO MUNDO 

 

P1 v. 12: O que Jesus estava dizendo sobre si mesmo? 

R: Que Ele é a luz do mundo e quem O segue tem a luz da vida e nunca andará 

em escuridão. 

 

P2: Em que sentido Jesus é luz? 

R: A luz mostra o caminho, portanto Jesus mostra o caminho certo aos homens. 

 

P3: O que Jesus disse sobre aqueles que O seguem? 

R: Que eles nunca andarão em escuridão, isto é, eles não serão como as pessoas 

que não sabem que caminho seguir. Escuridão também significa pecado e fazer 

coisas má s. Portanto, os que O seguem não farão coisas má s. 

 

P4: Como pode uma pessoa seguir Jesus? 

R: Acreditando n'Ele e fazendo o que Ele diz. 

 

P5 v. 13: O que disseram os fariseus sobre a declara,ão de Jesus? 



R: Que o que jesus estava falando não tinha valor legal porque estava falando 

sobre ele mesmo (a resposta dos fariseus era baseada em um trecho da Lei do 

Velho Testamento que dizia uma prova legal precisava de dois testemunhos.) 

 

P6 vs 14-18: Qual foi a resposta de Jesus? 

R: Jesus disse que tinha valor o que dizia de Si mesmo porque era a verdade 

pois Ele savia Sua origem (de onde vinha) e o Seu destino (para onde ia). 

 

P7 v. 19: Por que os fariseus perguntaram onde estava o Pai de Jesus? 

R: Eles queriam que Jesus provasse sua afirmação de que tinha duas 

testemunhas. 

 

P8 vs 19: O que Jesus disse sobre seu Pai? 

R: Se eles conhecessem Jesus conheceriam também o Pai. 

 

P9 v. 20: Por que ninguém conseguiu prender Jesus? 

R: Porque não tinha chegado a sua hora é mostrando que Deus estava 

dominando a situação, e não os fariseus.  

 

FALTANDO CAPÍTULO 9 

 

 

10:1-6 

 

P1: Qual é o significado da par bola? 

R: Jesus cuida bem do seu povo, mas os fariseus não. 

 

P2 v. 1: Quem é o labrão? 

R: Um mau pastor, um fariseu. 

 

P3: Existe apenas um? 

R: O trecho se refere a muitos pastores maus. 

 

P4 v. 2: Quem é aquele que entra pela porta? 

R: O pastor do rebanho; pode estar se referindo a Jesus. 

 

P5: Quem são as ovelhas? 

R: Os cristãos. 

 

P6 v. 5: De quem as ovelhas estão fugindo? 

R: Dos estranhos, e nào do pastor (Talvez a palavra deva estar no plural). 

 

P7: Quem não entendeu esta par bola? 

R: Os ouvintes de Jesus. 



 

10:7-11 

 

P1 v. 7: Como Jesus pode ser uma porta? 

R: Aquele que nos ajuda a entrar. 

 

P2 v. 8: Quem são os ladrões? 

R: Os maus líderes. 

 

P3: Por que as ovelhas não prestam atenc,aão a eles? 

R: Porque não confiam neles. 

 

P4 vs 9-10: Que vida é esta? 

R: Vida espiritual, vida eterna. 

 

P5: Quem entrerá pela porta? 

R: A resposta deve estar no plural e ter ampla aplicação. Por exemplo: Alguém 

queá.á.á.á. 

 

P6 v10: O que os ladrões querem fazer? 

R: Arrruinar o povo de Deus. 

 

P7: Para que veio Jesus? 

R: O mesmo que no v. 9, mas afirmado com mais firmeza. 

 

P8 v. 11: Quem está falando? 

R: Jesus. 

 

P9: Por que Ele morreu? 

R: Para dar vida às suas ovelhas. 

 

10:12-16 

 

P1 vs 12-13: Qual é a primeira pessoa mencionada? 

R: Um empregado que trabalha somente por dinheiro. 

 

P2: O que ele representa? 

R: Um pastor que pensa principalmente sobre dinheiro? 

 

P3: É somente uma pessoa? 

R: Muitas pessoas é talvez deva estar no plural. 

 

P4: O que representa o lobo: 

R: As má s pessoas ou os maus espíritos. 



 

P5 v. 14: Quem é o bom pastor? 

R: Jesus. 

 

P6 v. 15: Como Ele deu a sua vida? 

R: Ele foi morto em uma cruz. 

 

P7 v16: Quais são os outros currais e as outras ovelhas? 

R: Os não-judeus que vivem em paises diferentes e ainda crerão em Jesus. 

 

P8: Quem é o único pastor? 

R: Jesus. 

 

10:17-21 

 

P1 v. 17: Como ele pode receber sua própria vida outra vez? 

R: Ressuscitando dentre os mortos. 

 

P2 v18: O Jesus pensa sobre a sua própria morte? 

R: Ele dá a Sua vida por Sua própria vontade. 

 

P3 Qual é a atitude de Deus diante disto? 

R: Foi o próprio Pai que mandou Jesus agir assim? 

 

P4: Quem não pode tirar a vida de Jesus? 

R: Os inimigos de Jesus. Eles não podem tirar a vida de Jesus, a não ser que 

Ele deixe. 

 

P5 vs 19-21: Qual era o motivo da divisão entre os judeus? 

R: Uns diziam que Ele tinha um dem“nio e outros diziam que não. 

 

P6: Por que diziam que Jesus tinha um dem“nio? 

R: Eles achavam que Jesus estava louco e falava coisas sem sentido. 

 

P7: Por que os outros não concordavam? 

R: Porque acreditavam que quem tinha dem“nio não podia falar daquela 

maneira e que um espírito mau não podia curar um cego. 

 

10:22-30 

 

P1 vs 22-30: Onde estava Jesus andando? 

R: No Templo, perto da entrada chamada “Alpendre de Salomão”. 

 

P2: Salomão estava vivo? 



R: Não, estava morto há muito tempo. 

 

P3 v. quem estava questionando Jesus? 

R: Os líderes judeus. 

 

P4: O Que eles estavam querendo saber? 

R: Se Jesus era o Messias. 

 

P5: Que Messias era esperado pelos judeus? 

R: Eles esperavam alguém que os liderasse contra os seus inimigos e os 

libertassem deles. 

 

P6 vs 25-26: O que aconteceu quando Jesus disse quem Ele era? 

R: Eles não acreditaram. 

 

P7: Como Jesus mostrou quem Ele era? 

R: Por meio dos milagres que fez. 

 

P8: Por que eles continuaram não acreditando? 

R: Por que eles não pertenciam a Jesus. 

 

P9 vs 27-28: Quais são as ovelhas de Jesus? 

R: Aqueles que ouvem o que Jesus diz e O seguem. 

 

P10: Que vida Ele dá às suas ovelhas? 

R: A vida eterna. 

 

P11: Alguem pode arrancar/tirar as ovelhas da mão de Jesus? 

R: Não. 

 

P12 v. 29: Por que? 

R: O poder que o Pai deu a Jesus é maior que todos, inclusive Satan s. 

 

P13 v. 30: Em que sentido Jesus e o Pai são um (o mesmo)? 

R: A mesma mente, a mesma vontade, o mesmo car ter, etc. 

 

10:31-38 

 

P1 v31: O que os judeus fazer com as pedras? 

R: Jogar em Jesus para matá-lo. 

 

P2: Por que? 

R: Eles estavam zangados por causa do que Jesus havia dito? 

 



P3 v. 32: Por que Jesus fez esta pergunta? 

R: Ele só havia feito coisas boas, portanto não deveriam tentar natá-lo. 

 

P4 v. 33: Qual foi a resposta dos judeus? 

R: Que Jesus estava blasfemando contra Deus dizendo que era igual a Deus. 

 

P5: Os judeus acreditaram que Jesus era Deus? 

R: Não. 

 

P6 vs 34-36: O que Jesus afirmou? 

R: As Escrituras chamam de deuses aqueles a quem Deus deu a Sua mensagem. 

Então Jesus não estava blasfemando contra Deus porque Ele (Deus) havia 

escolhido e mandado Jesus ao mundo. 

 

P7 vs 37-38: Por que os líderes judeus deviam crere em Jesus? 

R: Por causa das obras que Ele fez. 

10:39-42 

 

P1 v. 40: Para onde foi Jesus? 

R: Para o outro lado do rio Jordão. 

 

P2: O que havia acontecido lá ? 

R: João havia batizado láá. 

 

P3 v. 41: O que o povo dizia sobre a obra de João Batista? 

R: Que ele não fizera nenhum milagre. 

 

P4: O que o povo dizia sobre o que João Batista havia dito? 

R: Que tudo o que ele havia dito sobre Jesus era verdade. 

 

P5 v. 42: Por que muitos creram em Jesus? 

R: Por causa das coisas que Ele fez, e que João havia dito que Eles faria.  

 

11:1-16 

 

P1 v1: Quais são as pessoas que tomam parte neste história? 

R: LÁ zaro (doente) e suas irmãs Maria e Marta que moravam em Betânia. 

 

P2 v2: Que Maria era esta? 

R: É aquela que p“s perfume nos pés de Jesus (veja capá12 v3). 

 

P3: Qual foi a mensagem enviada a Jesus? 

R: Veja o texto no v. 3. 

 



P4 v. 3: A quem Jesus amava? 

R: LÁ zaro. 

 

P5 v4: Qual o significado da resposta de Jesus? 

R: Que LÁ zaro não morreria, mas que o que estava acontecendo era para a 

glória de Deus e que o Filho de Deus seria glorificado. 

 

P6 v. 5: Qual é o sentimento descrito neste verso? 

R: Amizade profunda. 

 

P7 vs 6-7: O que aconteceu? 

R: Veja o texto. 

 

P8 vs 9-10: O que significa esta conversa sobre o dia e a noite? 

R: Aquele que vê a luz deste mundo (Jesus) não tropeça, isto é, quem anda 

segundo a vontade de Deus não será ferido. 

 

PÁ10 vs 11-13: O que Jesus queria dizer com “LÁ zaro está dormindo”? 

R: Que LÁ zaro estava morto. 

 

P11: Os seus discípulos entenderam? 

R: Não. 

 

P12 vs 14-15: O que Jesus disse sobre a morte de LÁ zaro? 

R: Que estava contente por não estar lá com LÁ zaro, porque assim os 

discípulos acreditariam no que Ele ia fazer. 

 

P13 v. 16: Qual era o outro nome de Tomé? 

R: Gêmeo (a não ser que seja traduzido explicitamente). 

 

P14: O que disse Tomé? 

R: Que Jesus ia morrer na Judéia, mas que todos iriam junto para morrer com o 

Mestre. 

 

11:17-27 

 

P1 v. 17: Quanto tempo fazia que LÁ zaro havia sido enterrado? 

R: Quatro dias. 

 

P2 vs 18-19: Quem estava ali para visitar Marta e Maria? 

R: Líderes judeus vindo de Jerusalém. 

 

P3 v. 20: O que as mulheres fizeram quando Jesus estava chegando? 

R: Marta foi encontrá-lo e Maria ficou em casa. 



 

P4 vs 21-22: O que Marta estava pensando? 

R: Que se Jesus estivesse ali teria curado LÁ zaro e ele não teria morrido, mas 

que Ele tinha poder para fazer um milagre. 

 

P5 vs 23-24: Que conversa é esta sobre ressurreição. 

R: Jesus diz que LÁ zaro vai ressuscitar e Maria diz que sabe que isto vai 

acontecer no último dia. 

 

P6 vs 25-26: Que significam estes versos? 

R: Jesus resuscita os mortos e dá a vida eterna a todos os que creem n'Ele. 

 

P7 v. 27: Em que Marta acreditava? 

R: Naquilo que Jesus havia dito, e também que Ele era o Messias, o Filho de 

Deus. 

 

11:28-37 

 

P1 v. 28: O que Marta disse a Maria? 

R: Veja o texto. 

 

P2 v. 29: O que fez Maria? 

R: Veja o texto. 

 

P3 v. 30: Onde estava Jesus? 

R: Veja o texto. 

O que fizeram os judeus? 

R: Veja o texto. 

 

P5 v. 32: O que fez Maria? 

R: Veja o texto. 

 

P6 vs 33-35: O que fez jesus? 

R: Veja o texto. 

 

P7 v. 36: O que alguns judeus disseram sobre o ch“ro de Jesus? 

R: Que Ele estava chorando porque estimava LÁ zaro. 

 

PÁ8 v. 37: O que outros judeus disseram? 

R: Que Jesus curara um cego e poderia ter feito alguma coisa para que LÁ zaro 

não morresse. 

 

11:38-44 

 



P1 v. 38: Descreva o túmulo. 

R: Veja o texto. 

 

PÁv. 39: Por que Marta não queria que o túmulo fosse aberto? 

R: Porque LÁ raro estava cheiando mal. 

 

P3 v. 40: O que Jesus queria que Marta fizesse. 

R: Que cresse n'Ele e assim veria a glória de Deus, isto é, veria o poder de Deus 

em açào. 

 

P4 vs 41-42: Por que Jesus ourou pela multidão que estava ali. 

R: Para que eles acreditassem que Jesus havia sido enviado pelo Pai. 

 

P5 vs 43-44: Qual era a aparência de LÁ zaro quando saiu do túmulo? 

R: Veja o texto. 

 

P6: O que Jesus disse para que fosse feito? 

R: Veja o texto. 

 

11: 45-57 

 

P1 vs 45-46: Qual foi a reação dos visitantes? 

R: Alguns creram em Jesus e outros contaram aois fariseus o que Jesus havia 

feito. 

 

P2 vs 47-48: O que os líderes judeus temiam? 

R: Que o povo judeu acreditasse em Jesus por causa dos milagres que estava 

fazendo e que por isso, as autoridades romanos agissem contra os judeus, 

destruindo o Templo e o país. 

 

P3 vs 49-50: O que disse Caif s? 

R: É melhor que um só homem morra pelo povo, do que deixar que o país todo 

seja destruído. 

 

P4 vs 51-52: Qual era o verdadeiro significado das palavras de Caif s? 

R: Caif s, como presidente dos sacerdotes naquele ano, estava profetizando que 

Jesus ia morrer pela nação judaica em também por todas as outras nações. 

(Nota: Verifique de que maneira os leitores entendem o trabalho de um 

sacerdote e do Alto Sacerdote, presidente dos sacerdotes.) 

 

P5 v. 53: O que resolveram os líderes judeus? 

R: Eles fizeram planos para matar Jesus. 

 

P6 v. 54: O que fez Jesus? 



R: Jesus e seus discípulos se retiraram da Judéia e foram para uma região perto 

do deserto, a uma cidade chamada Efraim. 

 

P7 v. 55: Por que os judeus foram para Jerusalém? 

R: Para tomar parte na cerem“nia da Purificação, um pouco antes da FEsta da 

PÁscoa. 

(Nota: Verifique se os leitores entenderam o significado da Festa da PÁscoa, e 

os detalhes e propósitos desta festa.) 

 

P8 v. 56: O que o povo estava dizendo sobre Jesus? 

R: Veja o texto. 

 

P9 v. 57: Quais foram as ordens que os líderes judeus deram? 

R: Veja o texto. 

 

P10: Por que os líderes queriam prender Jesus? 

R: Para o matar.  

 

12:1-8 

 

P1 v1: Que dia era aquele? 

R: Seis dias antes da Festa da PÁscoa. 

 

P2: Onde foi Jesus? 

R: Ao povoado de Betânia, onde morava LÁ zaro. 

 

P3: O que aconteceu com LÁ zaro anteriormente? 

R: Ele tinha morrido e Jesus o ressuscitou. 

 

P4 v. 2: O que aconteceu quando Jesus chegou? 

R: Veja o texto. 

 

P5 v. 3: O que fez Maria? 

R: Veja o texto. 

 

P6: Por que Maria fez aquilo? 

R: Por amor e gratidão. 

 

P7: Como Maria enxugou os pés de Jesus? 

R: Com os seus cabelos. 

 

P8: Era bom ou mau uma mulher fazer isso a um homem? 

R: Não era mau. 

 



P9: Que espécie de material é o nardo? 

R: É uma essência oleosa de cheiro muito agradável. 

 

P10 vs 4-6: O que Judas pensava sobre o fato? 

R: Que estavam jogando dinheiro fora. 

 

P11: O que Judas realmente queria? 

R: Ele queria vender o perfume e roubar um pouco do dinheiro. 

 

P12: O que fez Judas mais tarde? 

R: Ele traiu Jesus entregando-o aos seus inimigos. 

 

P13 vs 7-8: O que disse Jesus sobre Maria? 

R: Que deixassem Maria em paz porque o que ela estava fazendo era bom é uma 

preparação para a Sua morte. 

 

P14: O que disse Jesus sobre os pobres? 

R: Que estariam sempre com eles (os discípulos), mas que Ele não estaria 

sempre com eles. 

 

P15: Onde iria Jesus? 

R: Para o lugar da morte. 

 

12:9-11 

 

P1: Quem queria matar La/zaro? 

R: Os líderes judeus. 

 

Por que? 

 

Por causa dele muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e credo em 

Jesus. 

12:12-19 

 

P1 vs 12-13: Por que a multidão estava juntando remos de palmeiras? 

R: Para receber alegremente a Jesus. 

 

P2: O que significava o grito da multidão? 

R: Alegria, louvor a Jesus como Rei de Israel. 

 

P3: Quem é o povo de Israel? 

R: Os judeus, aqueles que estavam louvando Jesus. O que estavam fazendo 

significava é “Estamos louvando a Ti como nosso Rei.” 

 



P4 vs 14-15: Em que animal Jesus montou? 

R: Em um jumentinho. 

 

P5: Quantos? 

R: Apenas um. 

 

P6: Quando foram escritas essas palavras bíblicas? 

R: Tempos depois que essas coisas aconteceram. 

 

P7: Onde fica Sião? 

R: Em Jerusalém é o povo que O estava recebendo tinha vindo de Jesusalém. 

 

P8 v. 16: Quando os seguidores de Jesus entenderam esta profecia? 

R: Não foi naquele dia. Somente depois que Jesus ressuscitou we subiu aos 

céus. 

 

P9 vs 17-18: Por que muitos pessoas estavam se juntando ao ao grupo de Jesus? 

R: Porque ouviu dizer que Jesus havia ressuscitado LÁ zaro. 

 

P10: Como ficaram os fariseus? 

R: Zangados, porque o povo estava se aprioximando de Jesus. 

 

12:20-26 

 

P1 v. 20: Quem eram os gregos? 

R: Não-judeus. 

 

P2: Por que eles tinham ido a Jesusalém? 

R: Para adorar Deus e tomar parte na Festa. 

 

P3 v. 21: De onde veio Filipe? 

R: De Betsaida, na Galiléia. 

 

P4: Onde estava Filipe quando os gregos foram ao se encontro? 

R: Em Jerusalém. 

 

P5: O que queriam eles? 

R: Ver Jesus. 

 

P6 v. 22: O que fez Filipe? 

R: Veja o texto. 

 

P7 v. 23: O que significam as palavras de Jesus? 



R: Filho de Homem significa que Deus mandou Jesus ao mundo como homem, 

para realizar a obra especial do Messias. Ser glorificado significa o louvor e a 

adoração que serão dados a ele quando realizar a obra do Messias. 

 

P8 v23: Qual é o significado da par bola da semente de trigo? 

R: Se a semente não for plantada, continua sendo apenas um grão; mas quando 

é plantada ela morre e se transforma em planta e dá muito trigo. 

 

P9: O que significa isso? 

R: Se Jesus continuar vivo não vai dar a vida eterna a ninguém, mas se ele 

morrer muitos ganharão a vida eterna. 

 

P10 v. 25: Sobre quem este verso está falando? 

R: Sobre todas as pessoas é homens e mulheres. 

 

P11: Como você pode salvar a sua vida? 

R: Se protegendo do perigo e da morte. 

 

P12: Qual é o resultado disso? 

R: Nenhum, porque de qualquer maneira você vai morrer. 

 

P13: O que significa “não se apegar à vida”? 

R: Não ter prazer e não gostar da vida mundana. 

 

P13a: Cp,pávocê pode “não gostar da vida mundana” ou “Não se apegar à vida”? 

R: Não pensando em si mesmo e na sua proteção, e usando a sua vida servido a 

Cristo (ou fazendo a vontade de Cristo). 

 

P14: Qual é o resultado desse procedimento. 

R: Você ganhará a vida eterna. 

 

P15 v. 26: A quem está se referindo este verso? 

R: A qualquer um ou a todos nós. 

 

P16: Como podemos seguir ou servir a Jesus? 

R: Crendo e confiando n'Ele e fazendo o que Ele fez. 

 

12:27-36 

 

P1 v. 27: Por que Jesus estava em aflição. 

R: Porque a Sua morte estava perto. 

 

P2: Ele estava querendo pedir a Deus que o livrasse da morte? 

R: Sim. 



 

P3: Por que Ele não pediu a Deus que o salvasse? 

R: Porque Ele sabia que tinha que morrer. 

 

P4 v28: O que Jesus pediu a Deus. 

R: Que Deus o glorificasse. 

 

P5: De quem era a voz que respondeu? 

R: De Deus. 

 

P6: O que disse Deus? 

R: “Eu já o glorifiquei e continuarei a glorificar”. 

 

P7 v29: O que a multidão pensou acerca desse barulho? 

R: Que era um trovão ou um anjo. 

 

P8 v. 30: O que disse Jesus? 

R: Que Deus havia falado por causa da multidão. 

 

P9 v. 31: Que julgamento é este? 

R: A punição do mal. 

 

P10: Quem é que “manda no mundo”? 

R: Satan s. 

 

P11: O que Deus fará com Satan s? 

R: Será expulso desse mundo. 

 

P12 v. 32: Qual é o significado dessa afirmação de Jesus? 

R: Quando Ele for morto em uma cruz, muitas pessoas serão atraidas para Ele e 

acreditarão n'Ele. 

 

P13 v. 34: Por que a multidão não podia entender esta verdade? 

R: Porque as Escrituras diziam que o Messias iria reinar para sempre e Jesus 

estava falando que ia morrer numa cruz. 

 

P14: O que o povo pnesava sobre o Filho do Homem? 

R: Eles estavam confusos. Era Jesus ou outra pessoa? Era o Messias ou não? 

 

P15 vs 35-36: O que são a luz e a escuridão? 

R: Enquanto Jesus estiver presente haverá luz. Quando Ele morrer haverá 

escuridão. 

 

P16: Quem são os que pertencem à luz? 



R: As boas pessoas, as que acreitam em Jesus. 

 

P17: Por que Jesus se escondeu? 

R: Ele não queria que muita gente estivesse com ele. Os líderes judeus queriam 

matá-lo. 

 

12:37-43 

 

P1 vs37-38: O povo aceditava que Jesus era o Messias? 

R: Não. 

 

P2: Quem era Isaias? 

R: Era um profeta que falava por Deus, que viveu há muito tempo. 

 

P3: Quando disses essas coisas? 

R: HÁ muito tempo antes de Jesus. 

 

P4: Que significam estas palavras de Isaias? 

R: Que o povo não ia acreditar em Jesus. 

 

P5 vs 39-40: Por que o povo não ia acreditar? 

R: Deus cegou os olhos deles e fechou as suas mentes. 

 

P6 v. 41: Como Isaias pode fazer esta previsão? 

R: Ele teve uma visão do Messias vindo no futuro. 

 

P7 vs 42-44: Algum lider judeu acreditou em Jesus? 

R: Sim, mas não falavam publicamente a favor d'Ele. 

 

P8: Eles o admitiam abertamente? 

R: Não. 

 

P9: Por que? 

R: Eles tinham medo que os fariseus os expulsassem da casa de oração. 

 

P10: Que espécie de aprovação eles queriam? 

R: Eles queriam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. 

 

12:44-50 

 

P1 vs 44-45: Quem foi que mandou Jesus? 

R: Deus. 

 

P2 vs46-47: O que é a luz e a escuridão? 



R: O bem e o mal. 

 

P3: O que Jesus estava falando sobre julgamento e salvação. 

R: Jesus veio para salvar o mundo e não para julgá-lo. 

 

P4 v. 48: O que servirá de base para este julgamento? 

R: As palavras de Jesus. Quem rejeitá-las será punido. 

 

P5 v. 49: De onde veem as palavras de Jesus? 

R: De Deus. 

 

P6 v. 50: O que Deus quer? 

R: Que todos tenham a vida eterna.  

 

13:1-11 

 

P1 v1: Para onde irá Jesus? 

R: Para o Pai. 

 

P2: HÁ quanto tempo Jesus ama os seus seguidores? 

R: Jesus sempre os amou. 

 

P3 v. 2: Por que Judas iria trair Jesus? 

R: Satan s p“s esta idéia no coração de Judas. 

 

P4 v. 3: O que sabia Jesus? 

R: Que tinha vindo de Deus e ia para Deus e que o Pai havia dado a Ele todo o 

poder. 

 

P5 vs 4-5: Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? 

R: Porque estavam sujos. 

 

P6: Quem deveria fazer esse serviço, o mestre ou o servo? 

R: O servo. 

 

P7 vs 6-8: Por que Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés. 

R: Porque não queria que Jesus fizesse um trabalho que deveria ter feito por 

um servo. 

 

P8 v7: Você sabe porque Jesus estava fazendo isso? 

R: Para ensinar a humildade. 

 

P9 vs 8-9: Por que Pedro mudou de idéia? 

R: Porque Jesus disse que se ele não deixasse não seria mais discípulo d'Ele. 



 

P10 v10: Por que Jesus se recusou a lavar as mãos e a cabeça de Pedro? 

R: Quem já tinha tomado banho precisa lavar somente os pés. 

 

P11: A que se referem a sujeira e a limpeza? 

R: Ao pecado e a justiça.  

 

FALTANDO Perguntas para 13.12-18.14 

 

18:15-18 

 

P1 v. 15: Quem era o outro discípulo? 

R: João. 

 

P2 v. 16: Como Pedro entrou no pátio? 

R: O outro discípulo pediu a empregada que deixasse Pedro entrar. 

18:19-24 

 

P1 v. 19: Por que o presidente dos sacerdotes fazia perguntas a Jesus? 

R: Para achar uma razão para punir Jesus. 

 

P2 vs 20-21: Jesus respondeu a pergunta do presidente dos sacerdotes? 

R: Realmente não, apenas indiretamente. 

 

P3: Por que não? 

R: Porque Jesus sempre ensinou publicamente e todos conheciam os seus 

ensinamentos. 

 

P4 v. 22: Por que o guarda bateu em Jesus? 

R: Ele pensou que Jesus desrespeitara o presidnte dos sacerdotes. 

 

P5 v. 23: Jesus tinha desrespeitado? 

R: Não, Ele estava falando a verdade. 

 

P6 v. 24: Como An s poderia mandar Jesus a Caif s, o presidente dos sacerdotes, 

se o verso 19 diz que o Presidente dos sacerdotes já estava lá ? 

R: Existiam dois presidentes dos sacerdotes (por que não colocar o nome An s no 

v. 19?). 

 

18:28-32 

 

P1 v28: Por que os judeus não entraram no pal cio? 

R: Pilatos não era judeu e eles acreditavam que ficariam impuros se entrassem 

no pal cio e não poderiam comer o jantar da PÁscoa. 



 

P2 vs 29-31: Por que os judeus levaram Jesus a Pilatos. 

R: Pilatos era o governador romano e somente os romanos podiam condenar 

pessoas a morte. 

 

P3 v. 32: Alguma idéia sobre o significado deste verso? 

R: Jesus havia dito que os gentios (não-judeus) o colocariam numa cruz para 

morrer (método romano) (NOTA: a resposta depende de informações sobre a 

vida da época. 

 

18:33-40 

 

P1: O que Pilatos e Jesus estavam discutindo? 

R: Se Jesus era rei ou não. 

 

P2 vs 33-34: O que Jesus está dizendo a Pilatos? 

R: Jesus está chegando ao motivo ou origem da pergunta de Pilatos 

 

P3 v35: O que Pilatos respondeu? 

R: Pilatos não conhecia todos os costumes judeus. Eles estava procurando uma 

razão para poder processar Jesus (ou condenar). 

 

P4 vs 38-40: Por que Pilatos queria soltar Jesus? 

R: Ele não via nenhum motivo para condenar Jesus.  

 

19:1-16 

 

P1 vs 1-12: O que Pilatos estava querendo fazer por Jesus? 

R: Libertá-lo. 

 

P2 v. 7: Por que os judeus queriam matar Jesus? 

R: Porque Ele afirmava que era Filho de Deus e, portanto, se fazia igual a Deus, 

o que no entender deles não era bom. 

 

P3 v. 8: Por que Pilatos ficou com medo? 

R: Por superstição? Pode ter pensado que a afirmação de Cristo era verdadeira. 

(Nota: Esta é uma pergunta dificil e estamos procurando por respostas 

estranhas.) 

 

P4 v. 9: Por que Jesus não respondeu? 

R: A pergunta de Pilatos estava cheia de desprezo. (Não porque Jesus estava 

envergonhado é justamente o contr rio.) 

 



P5 vs 10-11: “O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por 

Deus.” O que Jesus estava dizendo a Pilatos? /ou Quem Jesus vê que está com o 

contr“le? 

R: Deus tem o domínio (o contr“le) da situação. 

 

19:17-22 

 

P1: O que aconteceu com Jesus? 

R: Ele foi levado a um lugar chamado Calv rio e o crucificaram entre dois 

homens (ladrões). Pilatos escreveu um letreiro dizendo que Jesus é o Rei dos 

Judeus e mandou colocar em cima da cruz, mas os chefes dos sacerdotes não 

concordaram. (Se a questão não for respondida adequadamente então pergunte 

P2 e P3.) 

 

P2 vs 17-18: Por que levaram Jesus para o Calv rio (que quer dizer “Lugar da 

Caveira”)? 

R: Para O crucificar. 

 

P3 vs 19-22: O que Pilatos colocou sobre a cruz? 

R: Um letreiro dizendo “Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus”. 

 

19:23-24: 

 

P1: O que os soldados fizeram com as roupas de Jesus? 

R: Eles dividiram entre eles mesmo. 

 

P2: Por que eles tiraram a sorte para ver quem ficaria com a túnica? 

R: Para ver quem ficaria com a túnica de uma só peça / e não tivessem que 

rasgá-la / para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas diziam. 

 

19:25-27 

 

P: O que Jesus fez por Sua mãe? 

R: Pediu que o discípulo João tomasse conta dela. 

19:28-30 

 

P1: Por que deram vinho barato a Jesus? 

R: Porque Ele estava com sede. 

 

P2: É isto o ajudou em alguma coisa? 

R: Provavelmente é certamente não foi a causa de Sua morte. 

 

19:31-37 

 



P1: Por que os judeus pediram que quebrassem as pernas dos crucificados? 

R: Para que eles morressem e os tirassem da cruz. Pediram isto porque era 

sext-feira e não quereiam que no dia seguinte, sábado, os corpos estivessem ali. 

 

P2: Por que não quebraram as pernas de Jesus? 

R: Porque Ele já estava morto. 

 

P3: O que fizeram eles? 

R: Um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança. 

 

P4: Quem viu estas coisas acontecerem? 

R: João, o autor deste livro. 

 

19:38-42 

 

P1: O que José de Arimatéia e Nicodemos fizeram por Jesus? 

R: Eles enrolaram o corpo de Jesus em lençois perfumados e o colocaram em um 

túmulo novo. 

 

P2: Por que? 

R: Para seguir os seus costumes. 

 

P3: Por que colocaram o corpo de Jesus ali naquele jardim? 

R: Porque era perto e estava chegando o dia de sábado.  

 

20:1-10 

 

P1: Por que Pedro e João foram ao túmulo? 

R: Maria Madalena havia dito que tiraram Jesus do túmulo. 

 

P2 vs 4-7: Quem entrou primeiro no túmulo? 

R: Pedro, embora João tivesse chegado ma frente. 

 

P3: O que eles viram? 

R: A faixa que enrolava a cabeça de Jesus separada dos lençois. 

 

P4: Em que acredtou o outro discípulo? 

R: Que Jesus havia ressuscitado.  

 

21:4-14 

 

P1 vs 4-5: Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu discípulos depois de 

ressuscitado. Onde estavam eles e o que estavam fazendo? 

R: Perto do lago de Tiberíades, pescando (para auxílio veja João 21: 1-3 



 

P2 vs 6-7: Como eles perceberam que aquele homem na praia era Jesus? 

R: João reconheceu Jesus. Porque não tendo pescado nenhum peixe durante a 

noite, Jesus mandou que jogarem a rede para o lado direito e eles pescaram 

tanto peixe que não conseguiram puxá-la para o barco. 

 

P3 vs 9-14: Descreve o que aconteceu. 

R: Veja o texto. 

 

21:15-19 

 

P1 vs 15-17: Jesus questionou Pedro três vezes. O que Ele queria saber? 

R: Se Pedro realmente O amava. 

 

P2: O que Jesus mandou Pedro fazer? 

R: Tomar conta das ovelhas de Jesus. 

 

P3 vs 18-19: O que Jesus estava falando sobre a morte de Pedro. 

R: Que ele seria morto por outro homem. 

 

P4: O que Jesus disse para dar a entender que alguém iria matar Pedro? 

R: Ele usou uma linguagem figurada afirmando que alguém ia amarrar as mãos 

dele e o levaria para onde não queria ir. 

 

(NOTA: Talvez você possa chegar a esta mesma resposta perguntando: Qual é o 

significado das palavras de Jesus dizendo que iriam amarrá-lo e lev.-lo onde 

não queria ir?) 

 

21:20-25 

 

P1: Por que os seguidores de Jesus começaram a pensar que João não morreria? 

R: Por causa da resposta de Jesus a uma pergunta de Pedro sobre João. 

 

(NOTA: Uma pergunta posterior pode ser necessaria para estabelecer o que 

Jesus disse.) 

 

P2: O que Jeus quiz ensinar com esta resposta a Pedro? 

Não cabe a nós saber ou prever o futuro de outras pessoas. Jesus é quem decide 

sobre a morte de cada pessoa. 


