
EU SOU Tudo o Que Você Precisa 

Lição 7:  EU SOU o Caminho, a Verdade e a Vida 

 

ABERTURA: 

A. Você já se sentiu confuso, desorientado, sem saber para onde ir? 

B. Você já tomou um caminho errado? Conte por que e como foi. 

C. Qual foi a viagem mais longa que você fez? Teve dificuldade? 

 

PROPÓSITO:  Esses versículos possuem ensinamentos consoladores e 

desafiadores. Em nossa jornada de fé, Jesus nos convida a crer nele e 

não perder de vista os seus passos.  

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 14.1-18 
 

A. Por que Jesus estava confortando os discípulos? (v. 1-3) 

B. Como o fato de Jesus ter ido preparar um lugar para nós,                        

pode nos confortar hoje? (v. 2-3) 

C. Por que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus 

dizia? (v. 4-9) 

D. O que pode me levar a perder Jesus de vista, na caminhada? 

E. Quais dificuldades você tem encontrado em sua caminhada na fé? 

F. Identifique as promessas de Jesus nos versículos de 12 à 18.  

G. Como esses ‘recursos’ que Jesus promete podem me ajudar em 

minha jornada de fé? (v. 12-18) 
 

PONTO:  

Queremos estar perto de Deus? Como podemos chegar até Ele? 

Creia em Jesus e siga seus passos. Ele é o único guia confiável para 

levar-nos até o Pai. 
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