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CAPÍTULOS 1 A 3 DO EVANGELHO DE JOÃO 

 
 
Objetivo da aula: 

- Estudar os capítulos 1 a 3 do Evangelho de João. 

- Prólogo: Jo 1.1-18. 
- João Batista: Jo 1.19-34.  
- A transformação de água em vinho: Jo 2.1-11. 
- O encontro com Nicodemos: Jo 3.1-21. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Capítulo 1 
 

● Prólogo: João 1.1-18 
 

o João expõe as bases da tese cristã: Jesus Cristo, completamente _______, 
completamente ________. 

o Defende o cristianismo do gnosticismo (uma mistura de fé judaica e filosofia grega), 
uma heresia crescente àquela época. 

o O gnosticismo negava as 3 doutrinas essenciais do cristianismo: criação, encarnação 
e ressurreição. 

 
“No princípio _____ aquele que é a Palavra.” 
João 1.1a 

  
o Jesus preexiste ao princípio, ao tempo, a criação. 
o Ele é Eterno, Infinito e Ilimitado. 
o Não está sujeito ao tempo e espaço. 
o Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. 

 
“No princípio era aquele que é a _____________. Ele estava _________________.” 
João 1.1 

  
o Jesus é o verbo, o logos, a expressão viva de Deus, o ato criativo de Deus. 
o Jesus é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. 

 
“Todas as coisas ____________________________; sem ele, nada do que existe teria sido 
feito. ”João 1.3 
 
“Porque __________________________________ que há nos céus e na terra, visíveis e 
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi 
criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por 
ele.” Colossenses 1:16,17 

 
“Nele estava a ______, e esta era a luz dos homens. A _____ brilha nas trevas, e as trevas 
não a derrotaram.” João 1:4-5 
 

o Jesus é quem torna a Vida (zoe) possível (física e eterna). 
o Luz é entendimento, conceito moral e visão espiritual. Quando a luz de Cristo brilha, 

vemos sua glória e nosso pecado. Podemos nos recusar a ver a luz e permanecer 
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nas trevas, mas quem responder positivamente será iluminado por Cristo. Ele encherá 
nossa mente com os pensamentos de Deus, guiará nosso caminho, nos dará a 
perspectiva de Deus e eliminará as trevas do pecado. 

o Essa luz atemporal invadiu o nosso tempo. 
o Não importa a profundidade da escuridão, uma pequena luz afasta a escuridão. 

 
 

● Quem era João Batista: João 1.19-34 
 

o O ___________ e ___________ de Jesus. 
o Deus o enviou para ____________________ para Ele (Is 40.3). 
o Jesus disse: “Entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista.” 

Lc 7:28 
o Era filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus (Lc 1.57-80). 
o Vivia no deserto, vestia pelo de camelo, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre 

(Mc 1.6). 
o Sua pregação base está registrada em Lc 3.7-14. 
o O questionaram se não era o Cristo (Jo 1.26). 
o Passou por um momento de dúvida (Lc 7.18). 

 
Capítulo 2 
 

● A transformação de água em vinho (Jo 2 1-11) 
 

Contexto 
o Jesus vai a uma festa de casamento em uma pequena vila chamada ________, na 

Galiléia. Ali ele faz seu ___________ milagre. 
o Festividades de casamento eram uma parte importante da cultura judaica, duravam 

até uma semana e frequentemente toda a vila ou cidade participava dos festejos. 
o O episódio demonstra um Jesus alegre, perfeitamente a vontade em ocasiões 

festivas. 
o Acabar o vinho significava o ________________. Era uma desonra para a família. 
o A preocupação de Maria indica sua possível proximidade com a família dos noivos. 

 
Aplicação 

o Jesus demonstrou sua preocupação pelas nossas ______________________. 
o Revelou sua ________ e ____________. 
o O vinho simbolizava a _____________________ que Ele veio trazer. 

 
Capítulo 3 

 
● O encontro de Jesus com Nicodemos (Jo 3.1-21) 
 

Contexto 
o Nicodemos era um _________ - a seita mais rigorosa daquele tempo. 
o Era uma autoridade entre os judeus. 
o Se dirigiu a Jesus __________, talvez por temer a censura de seus companheiros ou, 

para conversar com Jesus sozinho e longamente. 
o Nicodemos estava curioso e reconhecia que Jesus operava da parte de Deus, apesar 

de ainda não o reconhecer como o Messias. 
o Após a morte de Jesus, ______________, junto com José de Arimatéia. Ainda que 

em secreto, por medo dos judeus, ele se tornou um ____________ de Jesus. 
 
 
 
  



Aplicação 
o Jesus conversa sobre “______________” porque sabia que o assunto era de grande 

importância para os judeus – o fato de ser ____________________. 
o Nicodemos estava aprendendo que Israel foi escolhido para ser o ____________ da 

mensagem de Deus ao mundo, mas não o único __________ deste relacionamento. 
o  “Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito”. Jo 

3.5 
o __________: nascimento físico (fluido amniótico). 
o __________: nascimento espiritual. 

o É necessário nascer de novo! 
 

 
 

 
Tarefa: 
 
Ler capítulos 4 a 6. 

 

 

 

 

 

 

 


