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O EVANGELHO DE JOÃO
N° 42 | O PODER DA PALAVRA
Tempo da Palavra (15 min) Ler: João 8. 31

Bora começar… (5 min)

O TESTE DA VERDADE
Enquanto alguns adoram médico, adoram fazer exames, outros tantos morrem de medo e

Você é daqueles que ama
médico ou foge dele o
máximo que pode?
Tempo de orar (5 min)

fogem deles o máximo que podem. Dizem assim: “Se eu for ao médico, ele vai me arrumar uma
doença! Vou não! Deus me defenda!”. O fato, porém, é que check-up médico e medicina
preventiva (sem paranóia, é claro!) é fundamental para uma vida saudável. Especialmente se
tudo for detectado a tempo de um bom tratamento.
Mas, por quê este assunto? Em João 8, Jesus está examinando aqueles que diziam ter
crido nas suas palavras e se agregaram ao grupo de discípulos (v. 30). O SENHOR, Médico dos

Apresente e ore pelos

médicos, Médico de almas doentes — Médico de pecadores, na verdade (Mc 2.17), está

visitantes.

aplicando um teste para detectar quem são verdadeiramente seus discípulos. E o teste da verdade

Ore por todos e pelo
estudo de hoje.
Tempo de cantar (5 min)
Ajuntamento
Vem e sopra sobre nós Teu
sopro // Reunidos neste
ajuntamento // Honra e
santifica este momento // Com
a Tua Igreja que é Teu povo
Faz Teu rio de paz correr no
meio // Destes que por fé vem
bendizer-Te // E a uma voz
oferecer-Te // Seus louvores
súplicas e anseios
Tu és o Senhor de toda glória /
Hoje e sempre como foste
outrora // No correr da
história revelando Teu amor //
Deus bendito Rei e Salvador //
Deus bendito Rei e Salvador
Anotações:

é a Palavra. Leia: João 8.30-32. O teste da verdade precisa demonstrar que a palavra de Deus
tem poder sobre a nossa vida. Caso contrário, o exame revelará que não somos discípulos de
Jesus ou que somos discípulos de mentira, não de verdade.
Semana passada respondemos à primeira pergunta: O que significa “verdadeiramente meus
discípulos”? A resposta à esta pergunta tratou da questão da autenticidade. Ou seja, verdadeiros
discípulos são os que permanecem na palavra de Jesus. Agora, note que o texto também trata
de outro aspecto. Algo muito importante: o poder da Palavra. O poder da Palavra para nos tornar
discípulos de verdade e comprovar que somos discípulos de verdade. Assim, hoje
responderemos a quatro perguntas: 1 A que Jesus se refere com a expressão “minha
palavra” [meus ensinamentos]? 2 O que significa permanecer “na” [fiel a] palavra? 3 O que
significa “permanecer” na palavra? 4 Qual é a relação entre permanecer na palavra de Jesus e ser
verdadeiramente seu discípulo? Vejamos uma de cada vez.
1. A que Jesus se refere com a expressão “minha palavra” [meus ensinamentos]?
Poderíamos aplicar João 8.31 a nós da seguinte forma: “permaneça na soma de tudo o que
Jesus ensinou”. Cristo mesmo é a soma de sua palavra. Considere as seguintes palavras de
Jesus: “Eu sou o pão da vida” (João 6.35). “Eu sou a luz do mundo” (João 8.12). “Eu deste
mundo não sou” (João 8.23). “Eu sou o bom pastor” (João 10.11). “Eu estou no Pai” (João
10.38). “Eu sou a ressurreição e a vida” (João 11.25). Quando se toma e se junta todas essas
palavras do SENHOR (e tantas outras que, por questão de tempo, não citamos), enxerga-se
que elas têm um grande foco em comum: o próprio Jesus Cristo. É por isso que quando
chegamos ao capítulo 15 de João, lemos Jesus dizer não apenas “permaneçam em minhas
palavras” (v. 7), mas também “permaneçam em mim” (v. 6). Confira: João 15.5-7.
Uma implicação prática desse ensino é que, se você quer de fato conhecer Jesus, você o
conhecerá através de sua Palavra. As Escrituras testificam de Jesus Cristo, elas apontam para
ele (João 5.39). Deus mesmo se manifestava pela palavra aos profetas (1Sm 3.21). E o mesmo
é verdade sobre Jesus Cristo: ele se revela a nós hoje “pela palavra do SENHOR”. Então, quer
conhecer Jesus, ver o rosto de Jesus? Vá para a palavra de Deus. E ore pedindo iluminação
espiritual. B.O. Bíblia e oração. Bíblia e oração revelarão Jesus a você.
2. O que significa permanecer “na” [fiel a] palavra?
Estar “dentro” da palavra de Jesus ou “na” palavra de Jesus é viver uma nova vida, dentro
de uma nova realidade (o campo de força da Palavra): sob uma nova verdade (o campo
magnético da Palavra); atraído por uma nova beleza; persuadido por um novo valor; pacificado
e cheio de esperança por causa de graça e poder; alimentado e nutrido; refrescado, saciado e
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iluminado pela palavra de Jesus Cristo. Isto é o que é ser um verdadeiro discípulo. Viver “na”
palavra das riquezas da palavra de Jesus. Mas Jesus não diz simplesmente que os verdadeiros

* Anote nomes-alvo,

discípulos estão em sua palavra ou na sua palavra. Ele diz também que eles “permanecem”

compartilhe-os com o grupo e

nela. Então, nossa próxima pergunta é: O que significa “permanecer” na palavra?

ore para alcançá-los com RD e

3. O que significa “permanecer” na palavra?

integrá-los no PGM:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

O verbo “permanecer” significa simplesmente “permanecer”, “morar”. Ele não traz em si
mesmo qualquer conotação espiritual especial. Significa permanecer na palavra (morar nela e
dela não sair para nada nem lugar nenhum). Não significa, claro, que não podemos fechar a
Bíblia, deixá-la em casa e ir para o trabalho. Não. Permanecer na palavra de Jesus significa
permanecer no campo de força da palavra. Significa não abandoná-la. Isto é o que significa ser
um verdadeiro discípulo. “Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na
minha palavra”.
4. Qual é a relação entre permanecer na palavra de Jesus e ser verdadeiramente seu
discípulo?

5. ______________________
๏ Ore para que o Espírito
Santo:
๏ Prepare o coração das
pessoas para receberem
a mensagem;
๏ Conceda a você coragem
e oportunidade de
compartilhar;
๏ Leve as pessoas ao
arrependimento e
coloque nelas fé.
Motivos de oração (15
min)

A marca dos cristãos é que eles provam a palavra de Jesus e com ela eles ficam.
Permanecem nela. Perseveram nela. Duram para sempre plantados nela e frutificando. Leia a
declaração de Pedro em João 6.68-69. A marca do verdadeiro discípulo é duradoura, permanente,
perseverante. Ele se mantém no campo de força da palavra, vivendo sob o poder da palavra.
O PODER DA PALAVRA DE JESUS
O SENHOR te trouxa aqui para um exame, um teste, um check-up espiritual. Você é
discípulo de verdade, de mentira ou discípulo de jeito nenhum? Como você se vê? Com base
em quê você se avalia? Só há uma teste confiável. Não é o que você sente ou como você pensa.
O teste é a palavra. O exame precisa revelar que a palavra de Jesus tem poder sobre a sua vida
Se você é um crente em Jesus, queira mais de Jesus na palavra e na oração. Se você
não é crente, que o SENHOR use essa palavra para dar vida à sua alma espiritualmente morta
e dar-lhe também fé e alegria através de Jesus que morreu para que você pudesse ter a vida
eterna pela fé na sua vida e obra [Explicar o evangelho]. E se você é um crente falso, um
discípulo de mentira, oro para que o SENHOR use esta palavra e lhe mostre que um
verdadeiro cristão conhece, ama e permanece na palavra de Jesus; que o SENHOR te desperte e
dê a você um verdadeiro gosto espiritual pela verdade, pela beleza, pelo valor, pela graça, pelo

________________________

poder e pelo brilho de Jesus em sua palavra. Então, quem é você? Discípulo de verdade?

________________________

Discípulo de mentira? Discípulo de jeito nenhum? A palavra de Jesus é poderosa para criar e

________________________

sustentar discípulos de verdade. Só a Palavra!

________________________

Tempo de compartilhar (30 min)

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Avisos da igreja (5 min)
* Tome nota e participe!

1. Releia novamente João 8.30.32 e Marcos 2.17. De acordo com o que estudamos até aqui e
com esses textos, qual é o objetivo de Jesus, Médico dos médicos? Coloque de forma pessoal.
2. Você se encanta com a verdade de que Jesus sendo Deus, tornou-se homem para que por
meio de sua vida, morte e ressurreição, você pudesse ser curado da doença do pecado pelo
poder da Palavra? Como encantar-se? Como ampliar esse encanto?
3. Não é difícil encontrar a Palavra de Deus verdadeiramente exposta em nossos dias,
felizmente bons pregadores e boas igrejas compartilham suas mensagens na grande rede.
Entretanto, permanecer na palavra e não permanecer no todo que Jesus ensinou é um contrasenso. De maneira prática, o que fazer para permanecer em Jesus? Jo 15.5-7; Jo. 5.39.
4. O amor é um atributo de Deus. Uma parte de seu caráter que ele mesmo colocou em nós.
Dessa forma, podemos amá-lo e amar o próximo. Muito mais que um sentimento, o amor é
um mandamento, e dentro do casamento se expressa, dentre outras formas, através da
fidelidade. Sem amor não há fidelidade. Pode alguém ser verdadeiro discípulo e não ser fiel à
Palavra? Não amá-la, não se encantar por ela e com ela, não ser atraído por ela?
5. Em sua vida cristã, já pensou em desistir? O que o persuadiu do contrário?
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