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PANORAMA GERAL E PROPÓSITOS DO EVANGELHO DE JOÃO 

 
Objetivo da aula: 
- Apresentar um panorama geral e propósitos do Evangelho de João. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Orientações para estudo: 
 
Às vezes estudamos muito e aprendemos ou retemos pouco ou quase nada. Isso, em parte, 
acontece pelo fato de estudarmos sem ordem e método. Seguem algumas orientações sucintas, 
mas muito úteis: 

1. Separe um tempo adequado e um lugar tranquilo para que você possa se concentrar 
completamente na matéria, sem interrupções. 

2. Antes de iniciar o estudo de cada aula, ore a Deus pedindo graças, capacitação, direção 
e iluminação sobre o tema que será estudado. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a 
compreender e aplicar os princípios que serão transmitidos pela exposição da Palavra. 

3. Tenha em mãos sua Bíblia e um caderno para anotações (seja este físico ou digital). 
Anote os principais tópicos da aula e os trechos e frases que forem lhe chamando a 
atenção. 

4. Ao término da aula, procure recompor na memória os tópicos e principais temas que 
foram expostos, bem como, os trechos que mais lhe tocaram. 

5. Por fim, faça as tarefas. Só avance para a próxima aula após ter concluído as tarefas. 

Observar estes tópicos com certeza o ajudará a reter muito mais do conteúdo ministrado, bem 
como, contribuirá para o seu crescimento espiritual. 

 
Objetivos do curso: 
 

1) Estudar o Evangelho de João, trazendo luz sobre as principais passagens, por meio da 
análise do contexto e aplicação prática. 

2) Conhecer mais da natureza e identidade de Jesus e fortalecer nossa fé em Cristo. 
3) Por meio do estudo e aplicação da Palavra em nossas vidas, permitir nos tornarmos mais 

desejosos por Jesus e mais semelhantes à Ele. 

 
Características do livro: 
 

● Autor:  
 
● João, o amigo do peito, o Apóstolo. Um dos mais chegados discípulos de Jesus. 
● Filho de Zebedeu e Salomé, irmão menor de Tiago, era seguidor de ______________ e 

foi um dos primeiros discípulos de Jesus (Jo 1.35,36). 
● Tinha aproximadamente 25 anos quando começou a seguir a Jesus.  
● De todos os apóstolos, João é o que mais penetrou no íntimo dos propósitos de Jesus. 

Ele mesmo se refere a si como “__________________________”. 
● Foi testemunha ocular dos milagres, “ouvinte” das parábolas e um estudante das 

palavras especiais de Jesus. 
● Esteve no Getsêmani com Jesus e é aquele que, na Ceia do Senhor, está 

_____________________ (Jo 13.22). 
● Foi, talvez, o único dos doze ao ficar _______________. Foi a ele que, ao pé da cruz, 

Jesus _________________ (Jo 19.26 e 27). 
 

● João, seu irmão Tiago e Pedro já se conheciam antes de encontrarem Jesus, eram 
pescadores, companheiros de profissão. 

EVANGELHO DE JOÃO 

 

 



● Escreveu um evangelho, três cartas (1, 2 e 3 João) e a revelação de Apocalipse. Só o 
apóstolo __________ teve mais livros que ele incluídos no cânon do Novo Testamento.  

● Depois que Cristo subiu ao céu, João tornou-se uma das principais figuras na igreja em 
_____________, junto com Pedro e Tiago (At 3.1; 8.14; Gl 2.9)  

● João foi pastor da igreja em ________, de onde o imperador Domiciano o enviou para o 
exílio em Patmos, ilha de onde escreveu Apocalipse (Ap. 1.9). 

● João foi o único discípulo que morreu de ________________, em aprox. 100 d.C. 
● Ele e seu irmão Tiago eram chamados por Jesus de Boanerges, que quer dizer 

“________________”, indicando, seu zelo movido por temperamento impulsivo, uma 
tendência de dar vazão aos sentimentos (exemplos: Mc 10.35 – pedem posições 
privilegiadas no Reino; Lc 9.49-50 – Tentou impedir um homem de expulsar demônios 
em nome de Jesus, pois “não era dos nossos”; Lc 9.54 – sugerem que desça fogo do céu 
sobre samaritanos que não os receberam. 

● Alguém poderia antever que uma pessoa como João uma hora iria se dar muito mal, ou 
autodestruir-se. Uma pessoa facilmente irritável, sedenta por poder e reconhecimento, 
mas que se transformou em alguém gentil, amável, humilde e corajoso. É isso que 
acontece na presença de Jesus. É isso que acontece quando nos permitirmos ser 
dominados por Ele. É a consequência de sermos aceitos, amados e reconhecidos por 
Ele. Jesus transformou um Filho do Trovão em Apóstolo do amor. 

 
● Local e data:  

 
● Foi escrito em Éfeso, por volta do ano 85 d.C. (João tinha cerca de 80 anos). Quando 

escreveu o quarto evangelho, João estava muito bem preparado para tal obra, porquanto, 
além de ter convivido com o Mestre, privara da companhia da mãe de Jesus em sua casa 
por vários anos. 

● Quando foi escrito, todos os outros apóstolos já haviam morrido como mártires. 
● Os sinóticos haviam sido escritos muitos anos antes. O evangelho de João mostra uma 

maturidade da consciência cristã. 
 

● Tema e ênfase 
 
● Porque esse evangelho é diferente dos outros?  

É extremamente diferente dos outros em conteúdo e em abordagem. Mateus, Marcos e 
Lucas (os Evangelhos Sinóticos) apresentam _________________ com poucas 
explicações ou interpretações. João, entretanto, selecionou os principais acontecimentos 
e dedicou bastante tempo à sua _______________________. 
João emprega vocabulário simples, mas escolhe palavras especiais, carregadas de 
significado, por exemplo: palavra, verdade, luz, trevas, vida e amor. 

● A ênfase de João é mais na __________ de Cristo do que na _________ de Cristo – em 
contraste com os relatos mais cronológicos e históricos dos sinóticos. Seu tema é que 
Deus se revelou a nós, na pessoa de Jesus Cristo. 

● Comparação da ênfase de João com os outros evangelhos: 
Mateus = Jesus Cristo como _______. 
Marcos = Jesus Cristo como o _______. 
Lucas   = Jesus Cristo como _______.  
João = Jesus Cristo como _______. 
 

● As 7 declarações de “Eu sou”, traduzem bem a natureza divina de Cristo. Jesus disse 
“Eu sou”: 
... o Pão da Vida (6:35). 
... a Luz do Mundo (8:12, 9:5). 
... a Porta (10:9). 
... o Bom Pastor (10:11). 
... a Ressurreição e a Vida (11:25). 
... o Caminho, a Verdade e a Vida (14:6). 
... a Videira Verdadeira (15:1). 

 



● Propósitos:  
 
João expôs claramente seus propósitos: 
Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, 
crendo, tenham vida em seu nome. João 20:31 
 
Dois propósitos principais:  
1 - ___________________: levar as pessoas a Jesus e que Jesus é de fato o Cristo. 
2 - _____________________: fortalecer a fé daqueles que já creem em Jesus, para que 
desfrutem da vida abundante que há em Jesus. 

 
 
 

Tarefa: 
 
Ler capítulos 1 a 3. 

 

 

 

 

 


