
 
 
 
 
NOME: .............................................................................                                           Prof. Renatinho 
                                                                                                                                                 AULA 4 
 

CAPÍTULOS 7 A 9 DO EVANGELHO DE JOÃO 
 
Objetivos da aula: 

- Estudar os capítulos 7 a 9: 

- A mulher adúltera: 8.1-11 
- A cura de um cego de nascença: 9.1-41 
- 5 Declarações de Jesus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A mulher adúltera: 8.1-11 

 
Contexto 
● A intenção dos fariseus era apanhar Jesus em uma _______________. 
● Se Jesus dissesse que eles tinham permissão para apedrejá-la, poderiam leva-lo às 

autoridades romanas, pois os romanos não permitiam que os judeus cumprissem suas 
sentenças de morte. Contudo, se perdoasse a mulher, os fariseus poderiam declarar que ele 
era um falso profeta, por ignorar a lei de Deus.  

● Cristo escapou da armadilha com sabedoria, ao mostrar aos fariseus que eles não tinham 
condições de julgar, uma vez que também eram pecadores. 

● Onde está o _____________ dessa história? A lei determinava que o homem e a mulher 
deveriam sofrer punição. Veja Lv 20.10 e Dt 22.22. 

● O fato dos fariseus levarem apenas a mulher diante de Jesus, demonstra que os 
procedimentos deles nada tinham a ver com justiça, mas sim queriam colocar Jesus em uma 
situação difícil, destruir a sua credibilidade e prendê-lo. 

● Jesus simplesmente se inclina e escreve no chão com o dedo. Ele pode ter listado nomes e 
vários pecados que cada pessoa tinha cometido; talvez estivesse escrevendo os Dez 
Mandamentos para mostrar que ninguém podia reivindicar estar sem pecado. Não sabemos 
o que Ele escreveu. Seja qual for o caso, Jesus fez com que os acusadores se sentissem 
desconfortáveis. 

 
 

Aplicação 
● Jesus levanta e diz: “Quem estiver sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra”. v.7 
● Jesus ensinou sobre ______________ e _________.  
● A misericórdia de Deus é o que nos livra do que merecíamos: a condenação, a morte eterna.  
● A graça de Deus é o que nos concede o dom da vida eterna em Cristo Jesus. É o favor 

imerecido de Deus. Eu não mereço, mas ainda assim Ele me ama. A graça expulsa os 
julgamentos assim como a luz expulsa as trevas. 

o “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, 
por Cristo Jesus nosso Senhor.” Romanos 6:23 

o “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de 
Deus.” Efésios 2:8 

● Jesus não ignorou o pecado da mulher, mas a perdoou e lhe deu um novo começo de vida. 
Deus é um Deus de novos começos! 

● Esse episódio retrata perfeitamente o contraste entre e Velha Aliança e a Nova Aliança, a 
religião e a liberdade que há em Cristo. Em uma vida religiosa o foco está nas regras, no 
controle, o que supõe condenação, castigo e medo, gerando escravidão. Para aquele que 
segue a Jesus, o foco não está nas regras, mas sim no relacionamento com Jesus. Esse 
relacionamento com Jesus produz liberdade, lança fora o medo e a vergonha. Já não somos 
mais escravos, somos filhos e, como filhos, somos herdeiros desse perfeito amor. 
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o “No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo 
supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.” 1 João 4:18 

o “Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” 2 
Timóteo 1:7 

o “Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus também o tornou 
herdeiro.” Gálatas 4:7 

 
 
O cego de nascença: 9.1- 41 

 
Contexto 
● Naquele contexto não haviam políticas públicas ou acessibilidade para pessoas em 

condições especiais. Dessa forma, cegos ou deficientes físicos viviam como 
_____________, pedindo esmolas, à margem da sociedade. Era uma vida literalmente na 
sarjeta. 

● Acreditava-se que a deficiência era um ____________ pelo pecado. Como o homem era 
cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, para que o homem tivesse 
nascido naquela condição. 

 
Aplicação 
● Quando passar por situações difíceis, lutas e provações, ao invés de perguntar a Deus o 

“Porque?” pergunte “_____________?”, “Qual o propósito?”. Peça para que Deus te dê 
clareza para entender o propósito daquela situação em sua vida, para que o nome dEle seja 
glorificado. 

● As situações que enfrentamos tem o objetivo de moldar o nosso caráter, produzir fruto em 
abundância e glorificar a Deus. Mas pra isso precisamos estar com o coração sempre aberto 
e sensível à direção do Espírito Santo. 

● A graça de Deus é ______________, ou seja, Deus opera de múltiplas formas. Ele curou 
esse cego usando saliva e lodo. Outro ele curou cuspindo e colocando a mão em sua língua 
(Mc 7.31-35). Outro ele curou em duas etapas, cuspindo em seus olhos e impondo as mãos 
(Mc 8.22-25). Outros ele curou apenas com uma ordem e outros apenas com a imposição 
de mãos. Deus faz como quer e quando quer. Não limite Deus ao que você conhece sobre 
Ele. Não coloque Deus em uma caixa de limitação - Deus não tem limites. A graça de Deus 
é manifesta de múltiplas formas: 

o “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente 
a graça de Deus em suas múltiplas formas.” 1 Pedro 4:10  

● A nossa parte, somente nós podemos fazer – seja auto responsável. Aquele cego teve que 
ir lavar-se no tanque de Siloé. Essa era a condição para que o milagre acontecesse. Esteja 
atento a voz de Deus e faça sua parte! 

● Precisamos ter cuidado com o fermento dos fariseus. A religiosidade gera _____________ 
espiritual. Deus estava ali no meio do povo operando milagres, mas os religiosos não 
conseguiam perceber que era o próprio Deus, pois estavam cegos espiritualmente, vivendo 
uma devoção mecânica, ocupados em proteger e defender com unhas e dentes aquilo que 
fielmente acreditavam: a Lei de Deus, que apontava para Jesus. Precisamos ter muito 
cuidado para não repetir o mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
  



5 declarações de Jesus 

 
 

Declaração Ênfase Objetivo 

“Se alguém tem sede, venha a mim 
e beba. Quem crer em mim, como 
diz a Escritura, do seu interior fluirão 
rios de água viva". Jo 7.37,38 

- Crer e experimentar uma vida cheia 
do Espírito. 
- Somos chamados para ser canal e 
não tanque. Para transbordar e não 
para reter. Quanto mais 
transbordamos, mais Ele nos dá. 
- Principal característica de quem é 
cheio do Espírito: transborda do 
amor de Deus (porque Deus é amor). 

Oferecer uma nova 
vida. 
 

“Eu sou a luz do mundo. Quem me 
segue, nunca andará em trevas, 
mas terá a luz da vida". 
Jo 8.12 

- Sair das trevas, da falta de clareza. 
- “Lâmpada para os meus pés é tua 
palavra, e luz para o meu caminho.” 
Salmos 119:105 

Oferecer clareza, 
direção. 
 

“Se vocês permanecerem firmes na 
minha palavra, verdadeiramente 
serão meus discípulos.” 
Jo 8.31 

Permanecer firme. 
 

Encorajamento à 
perseverança. 
 

“E conhecerão a verdade, e a 
verdade os libertará. (...) Portanto, 
se o Filho os libertar, vocês de fato 
serão livres.” 
Jo 8.32,36 

Libertação por meio do 
conhecimento da Verdade = Jesus. 
 

Esperança. 
 

“Eu lhes afirmo que antes de Abraão 
nascer, Eu Sou" 
Jo 8.58 

Identidade e autoridade. 
 

Mostrar que Jesus 
é Deus. 
 

 
 
Tarefa: 
 
Ler capítulos 10 a 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


