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LIÇÃO 4 -  JESUS A ÚNICA RESPOSTA 

 

Todos são pecadores (Romanos 3:23) e todos merecem o salário justo dos pecadores que é a morte 

espiritual (Romanos 6:23) e castigo eterno (Lucas 16:19-31). Porém, Deus, na Sua misericórdia, 

providenciou um substituto, Jesus, para sofrer nosso castigo (I Pedro 2:21-25). E assim que temos a 

oportunidade da salvação. Jesus é a única resposta para os pecados da humanidade.  

 

 1.    QUEM É  JESUS? - João 1:1-3,14,18 

 

A. O Verbo - Conhecemos Deus pela sua Palavra, Jesus. (João 14:8,9) 

 

B. O Unigênito do Pai - Significa filho único. Não existe outro igual. 

 

C. Jesus é Deus que se fez homem. Ele não era simplesmente um bom homem ou grande profeta. 

Ele é O Filho de Deus (João 1:34), O Messias (hebraico) ou "O Cristo" (grego) que significa o 

ungido ou escolhido de Deus (João l:41), e O Salvador do mundo (João 4:42). 

 

II.       QUAL FOI A MENSAGEM DE JESUS? - João  3:1-5 

 

O homem tem que nascer de novo. O pecado estraga a vida do homem a tal ponto que somente um 

novo começo, uma nova vida, pode resolver o problema. O novo nascimento da água e do Espirito 

se refere à mudança radical que deve acontecer na vida 

 

 III. QUAL FOI A MISSÃO DE JESUS NA TERRA? - João 3:16,36 

 

Jesus velo para revelar Deus e Seu amor ao homem e para morrer por nós. É assim que Jesus se 

tornou O Salvador de todo aquele que lhe obedece. (Hebreus 5:8,9) 

 

IV.     COMO FOI O MINISTÉRIO DE JESUS? 

  

 Jesus velo fazendo milagres e ensinando a mensagem de Deus. Os milagres foram feitos para 

confirmar a mensagem. A mensagem sempre foi mais importante. (João 14:10,11; Atos 14:3; 

Marcos 16:20; Hebreus 2:3,4) 

 

A. O milagre - João 6:1-15 - (a multiplicação dos pães). Depois deste milagre, muitos quiseram   

      coroá-lo rei, mas Jesus não aceitou. No próximo dia, outros procuraram Jesus para obter mais  

      comida, mas em vez de dar-lhes comida, Jesus lhes deu ensinamentos espirituais. (João 6:26,27). 

 

B. A mensagem - João 6:51-56 - (Jesus, veio vivo do céu) - A lição é espiritual. Para seguir Jesus  

      devemos estudar Sua Vida, escutar cuidadosamente Seus Ensinamentos e aplicá-los fielmente às  

      nossas vidas. Devemos procurar conhecê-lo com a mesma intensidade que comemos e bebemos. 

 

C.   A reação - João 6:60, 66-69 - Muitos discípulos interpretaram as palavras de Jesus literalmente   

      pensando que Jesus ia se cortar e oferecer seu sangue e carne aos outros. Estes ficaram  

      escandalizados e abandonaram Jesus. Jesus também perguntou aos doze se eles iriam embora.  

      Pedro respondeu que não tinham para onde ir. Somente Jesus tinha as palavras da vida. 

 

V. QUAL É O VALOR DAS 'PALAVRAS DA VIDA' QUE JESUS ENSINOU? 

 

 A. João 8:31-36 - A Palavra nos liberta do pecado. Todo homem é escravo do pecado mesmo se 

admitir ou não. Obedecendo à Palavra ficamos libertos do pecado. 
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 B. João 8:51 - A Palavra nos liberta da morte. Obedecendo a Palavra trocamos a morte eterna no 

inferno pela vida eterna no céu. Para nos dar esta esperança, porém, Jesus tinha que morrer e 

ressuscitar.  

 

VI. COMO FOI A MORTE DE JESUS? 

 

A. João 10:17-18 - Os homens pensaram que estavam matando Jesus contra Sua vontade. Na 

realidade, porém, Jesus se entregou voluntariamente para ser sacrificado. 

 

B. João 11:47-48,53 – Os líderes religiosos tinham medo de perder suas posições de autoridade e o 

templo. A popularidade de Jesus ameaçou os dois; então, resolveram matá-lo. 

 

C. João 19:1-42 – A crucificação e sepultamento de Jesus. 

1. Levítico 17:11 – A vida está no sangue 

2. Hebreus 10:1-4; 9-10 – Sacrificado uma vez para sempre. 

 

VII. COMO FOI A RESSURREIÇÃO DE JESUS?   João 20:1-21 

 

Na ressurreição, Jesus completou Sua missão e deu ao homem a esperança de uma vida 

eterna com Deus no céu. Sem a ressurreição, nossa fé seria vã, permaneceríamos em 

nossos pecados e os cristãos seriam falsas testemunhas e os mais infelizes de todos os 

homens. (I Coríntios 15:12-19) 

 

VIII. QUAL FOI A REAÇÃO DOS DISCÍPULOS À RESSURREIÇÃO DE JESUS? João 

20:24-29 

 

Demorou para os discípulos aceitarem o fato da ressurreição. Tomé ate exigiu provas e 

Jesus as providenciou. As provas, uma vez apresentadas, porém, não tem que ser 

mostradas de novo. Podemos crer sem ver. (I Coríntios 15:5-6) 

 

IX. POR QUE JOÃO ESCREVEU ESTE EVANGELHO?   João 20:30,31 

 

A. João sabia que os sinais de Jesus não seriam repetidos para sempre. Então ele registrou somente 

parte da vida de Jesus para que os leitores, nós, pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus e para que pudéssemos ter a vida eterna em Seu nome. 

 

B. Só há salvação em nome de Jesus. Jesus é a única resposta para os nossos pecados. (João 

14:6; Atos 4:12) 

 

X. APLICAÇÃO E DESAFIO 

 

A. Você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e seu Salvador? 

 

B. Você tem coragem suficiente para confessar o nome de Jesus diante dos homens? - 

Mateus 10:32,33. 

 

C. Continue a leitura bíblica diária. Comece a leitura de Atos dos Apóstolos prestando    

     atenção nas conversões. O que as pessoas fizeram para serem salvas?  


