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3. A sabedoria de Jesus como prova
de Sua divindade.

A sabedoria sobrenatural de Jesus sobre tantos
assuntos demonstrou sua divindade, pois tal
conhecimento era possível somente a alguém que
fosse de dentro da cúpula universal.

Assunto

Referência

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

céus
anjos
essência de Deus
...................................
juízo
...................................
ressurreição
graça
...................................
...................................

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
x.
z.

frutos do Espírito Santo
vida eterna
...................................
evangelismo
novo nascimento
...................................
história
obras do homem
...................................
pecado
perseguição aos cristãos
coração do homem
amor

1.51; 3.3; 14.2-3
1.51
1.1; 4.24; 5.19; 5.26
3.3-7; 3.16; 10.9
3.18; 5.19
5.24; 5.39; 10.35; 19.28; 20.31
5._____; 6._____; 20._____
1.17; 3.16-18
3.36; 14.3; 16.33; 17.20
1.33; 3.6; 14.16-17; 14.26;
15.26; 16.7-11
15.1-2
3._____; 10._____; 17.3
9.4
4._____
3._____
8.1-11
8.33-38
8.39-44
13.38; 17.12; 21.18
8._____, _____, _____
15.20; 17.15
2.24-25
13._____, _____; 15.9

João 1.1 – conforme os originais.

4. A onisciência e pré-ciência como prova da divindade de Jesus Cristo
A onisciência e pré-ciência de Jesus Cristo eram tão notáveis, que não havia dúvidas de que Ele era Deus.

Acontecimentos
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Referência

Natanael debaixo da figueira
1.48
A vida da mulher samaritana
4.17
………………………………………..7.19
………………………… ……...……..11.4
………………………………………..13.18-19
..............................................................13.38
………………………………………..16.32
………………………………………..20.27
………………………………………..21.6
………………………………………..21.1
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5. Profecias cumpridas do Antigo Testamento como prova da divindade de Jesus Cristo
A evidência de que Jesus Cristo era o enviado de Deus era reconhecida através das profecias feitas a seu respeito
no Antigo Testamento, sendo que algumas tinham sido anunciadas mais de 2500 anos antes. Deus havia enviado
os profetas para que através das profecias, se tornasse fácil o reconhecimento e identificação do Messias quando
viesse a este mundo.

Ref. no A.T.
Isaías 2.6; 6.10; 9; 11.10; 12.3; 33.22; 35.5-6; 40.3; 41.9; 42.1-17; 49.10; 50.6; 52.6; 53.1,9; Salmos 8.6; 16.10;
22; 34; 35.19; 40; 69; Nm. 21.9; Dt. 18.18; Zc. 9.9; 12.10; 14.8; Mq. 5.2

6. As afirmações de Jesus Cristo como prova de Sua divindade

Qualquer pessoa que fizesse tantas afirmações incisivas como fez Jesus Cristo só poderia ser considerado louco
ou O Filho de Deus. Os homens nunca O perseguiram por loucura, mas por se dizer O Filho de Deus. (João
10.21-31)

“Eu Sou…”

Referência

Importância ou significado

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

4.26
6._____
8.12; 12.46
8._____
9.35-37; Daniel 7:13
10.9
10.11
10._____
11.25
13.13-14
13.13-14
14.6
14.6
14.6
15.1,5

enviado de Deus ao mundo
nosso alimento
nosso guia em meio às trevas
existia antes de todas as coisas
…………………………………...
…………………………………...
…………………………………...
herdeiro de todas as coisas
…………………………………...
…………………………………...
tem domínio sobre nós; é nosso dono
…………………………………...
…………………………………...
…………………………………...
…………………………………...

Messias
Pão
………………….
Pré-existente
………………….
Porta
………………….
Filho de Deus
………………….
Mestre
Senhor
………………….
………………….
………………….
…………………

Temas Especiais do Evangelho Segundo João
O Livro de João pode ser estudado sob vários pontos de vista. Além do ponto de vista das provas que já temos visto, podemos estudar
este evangelho de outros ângulos ou destacando temas especiais. Vejamos alguns, a seguir:

1. Desafio do ponto crítico da pessoa
Jesus sempre tocava logo no ponto (área da vida) que impedia o candidato à salvação, ou na grande fraqueza de cada vida que impedia
um crescimento mais profundo.

Ocasião

Evangelismo ou
Admoestação?

Ponto de Contato Ponto fraco

Apresentação

A mulher Samaritana
(4.1-42)
Nicodemos - (3.1-21)

Evangelismo

Água / poço

Choque profético

O cego - (9.1-38)
Marta - (11.1-27)
Tomé - (20.24-31)

Vida conjugal

