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AULA 6

CAPÍTULOS 13 a 15 DO EVANGELHO DE JOÃO

Objetivos da aula:
Estudar os capítulos 13 a 15:

1. Jesus lava os pés dos discípulos.
2. Jesus prediz a traição de Judas e que Pedro o negará.
3. Ensinamentos do Capítulo 14.
4. A videira e os ramos.
5. 2 Declarações de Jesus:

o Eu Sou o caminho, a verdade e a vida: Jo 14.6
o Eu Sou a videira verdadeira: Jo 15.5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introdução

Nos capítulos 13 e 14, estamos na última ceia de Jesus com os 12 discípulos. No capítulo 15, no
caminho para o Jardim do Getsêmani. É uma quinta-feira à noite e naquela madrugada Jesus
seria preso, e sabia disso. Ele dedica suas últimas horas para instruir e encorajar os discípulos.

1. Jesus lava os pés dos discípulos: 13.1-17

Contexto
● Lavar os pés era um ato __________ nos tempos bíblicos. A maioria das pessoas viajava

a pé (calçando sandálias) pelas estradas empoeiradas da Judéia. Quando entravam em
casa, era costume lavar os pés.

● Lavar os pés dos convidados era o trabalho de um dos servos mais __________ da casa,
e deveria ser realizado quando os convidados chegassem. Não o fazer era falta de
hospitalidade.

● Jesus lavou os pés de Judas.

Aplicação

Parte I: 1-5
● “...amou-os até o fim”: Antes de deixá-los, Jesus queria expressar o Seu amor por eles –

um por um.
● Em um momento tão próximo da revelação da verdadeira identidade e glória de Jesus, Ele

separou aqueles que eram seus, e expressou o Seu caráter através de um ato de
humildade. Esse ato demonstrava seu ato sacrificial final – dar a sua vida por eles na cruz.



Parte II: 6-11
● Pedro sentiu que ele deveria lavar os pés do Mestre, e não o contrário. Então protesta:

“Nunca me lavarás os pés”. Jesus diz: “Se eu não te lavar, não tens parte comigo”. Pedro
responde: “Então não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça”. Jesus finaliza:
“Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo.”

● Ser banhado por Jesus significa ser lavado por Sua palavra viva:
o “Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado.” João 15:3

● Naquele momento, Jesus estava ensinando que para recebe-lo, nada nos é exigido a não
ser a aceitação daquilo que Jesus fez. Pedro tinha que se assentar e humildemente
permitir que Jesus lavasse seus pés sujos.

Parte III: 12-17
● “...vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o ___________ para que

vocês façam como lhes fiz.” 13.14-15
o O amor é ação. O amor é o que o amor faz.
o Se recusar a servir os outros, se recusar a se humilhar, não importa quão elevada

seja sua posição, é se colocar acima de Jesus.
● “...felizes serão se as _______________.” 13.17

o Somos abençoados, felizes, alegres e realizados não pelo que sabemos, mas pelo
que fazemos com o que sabemos.

o Nós fomos chamados para servir. Servir é o que dá sentido à vida. Somos como
vela e como sabonete: quando nos doamos aos outros, cumprimos nosso propósito.

o Assim como Jesus, não devemos ser movidos a competir por lugares de grandeza e
importância, mas sim, ser movidos a servir.

2. Jesus prediz a traição de Judas e que Pedro o negará: 13.18-38

Contexto e aplicação
● “...um de vocês me trairá” v.21. Houve grande consternação entre os discípulos. Judas, o

tesoureiro pode ter sido aquele de quem eles menos suspeitaram. Pedro fez sinal para
João, que estava reclinado ao lado de Jesus, para que perguntasse a Jesus: “Quem é?”.
Jesus disse: “aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado”. Então, molhou o pão
em um prato cheio de molho e o deu a Judas Iscariotes. Ironicamente, quando um anfitrião
oferecia um pedaço de pão a um convidado, isso era um sinal de amizade e, mais tarde,
Judas iria identificar Jesus para os guardas com um sinal de amizade: um beijo no rosto.
Tão logo comeu o pão, Satanás entrou nele. Jesus disse: “O que tens para fazer, faça
depressa.”

● Satanás iria usar Judas como instrumento para realizar seu plano maligno. Mas isso não
retira a responsabilidade de Judas. Seu coração estava longe de Deus. Ele pode ter ficado
desapontado por Jesus estar falando em morrer ao invés de estabelecer o seu Reino.
Talvez não entendesse a missão de Jesus ou não cresse mais que Jesus era o escolhido
de Deus. Seja o que for, Satanás supôs que a morte de Jesus iria acabar com Sua missão
e frustrar o plano de Deus.

● “Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou
não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso
seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por
mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres
negado três vezes.” João 13:36-38

● Todas estas predições sobre traição, negação e partida deixaram os discípulos
perturbados.



Ensinamentos do capítulo 14

Contexto
● Após estas predições, Jesus acalma os discípulos:

o "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim.”
João 14:1

o “Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se
perturbem os seus corações, nem tenham medo.” João 14:27

Aplicação

Parte I: Obras maiores
● “Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda

maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em
meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.” João 14:12,13

o Obras maiores: Jesus pregou pela Judéia e Galiléia. Nós levamos o Evangelho do
Reino pelo mundo todo.

o Farei o que pedirem: para que o Pai seja glorificado no Filho.
o “Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês,

pedirão o que quiserem, e lhes será concedido.” João 15:7

Parte II: A promessa do Espírito Santo
● “E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre,

o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas
vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês.” João 14:16,17

● “...nós viremos a ele e faremos nele morada.” João 14:23
● “Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas

as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.” João 14:26
o O Espírito Santo é nosso Conselheiro, Consolador, Ajudador. Ele intercede por nós

(ver Rm 8.26-27). Ele tem ciúmes de nós (ver Tiago 4.5). Nos reveste de poder para
testemunhar (ver Atos 1.8).

o “Vive com vocês e estará em vocês”: Deus não habita em templos humanos, nós
somos templo do Espírito Santo (ver 1 Co 6.19).

o “Se eu não for, ele não vem”: ver João 16.7

Parte III: Obediência é uma prova de amor
● "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.” João 14:15
● “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me

ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele". João 14:21
o Obediência é o primeiro e grande sinal, a primeira e grande prova. Quem realmente

diz amar ao Senhor deve cumprir com Seus mandamentos, com o que Ele ordena
em Sua Palavra.

o Assim está escrito em 1João 2.3-6: “Ora, sabemos que o temos conhecido por isto:
se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz ‘eu o conheço’ e não guarda
Seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que
guarda Sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Nisso sabemos que estamos Nele: aquele que diz que permanece Nele, esse deve
também andar assim como Ele andou”.

o Os mandamentos do Senhor são proteção para nossa vida. E a própria Palavra diz
que esses mandamentos não são penosos. E não são sugestões, mas ordens.
Porque, se vejo como sugestões os mandamentos de Deus, abro precedente para
acatar ou não, seguir ou não, obedecer ou não.

o Jesus é a nossa referência, o nosso modelo máximo. E o que Ele fez representa o
custo do discipulado: a cruz. Só pode obedecer a Deus quem abre mão de si
mesmo, de suas vontades, de sua carne, do próprio eu, de seus desejos próprios
por algo de maior valor e importância: o Reino de Deus.

o Amar a Deus, portanto, é guardar Seus mandamentos até o fim, custe o que custar.



3. A videira e os ramos: 15.1-17

Aplicação

● "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim,
não dá fruto, ele corta; e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já
estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu
permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer
na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a
videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito
fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em
mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao
fogo e queimados.” João 15:1-6

o “...e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda”: O processo de Deus
em nossa vida tem um único objetivo, proporcionar frutos em nossa vida, para que o
Pai seja glorificado.

o “Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira”: Se
concentre nas raízes de sua vida.

o “O homem que se concentra nas raízes de sua vida dará mais frutos, mas, caso se
concentre no apelo visual das folhagens, pode terminar fracassado e sem raízes.”
Robert D. Foster

● “Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus
discípulos.” João 15:8

4. 2 declarações de Jesus

Declaração Explicação

“Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai, a não
ser por mim.”
João 14:6

O destino não é um lugar físico,
mas uma pessoa (o Pai). O caminho
o para esse destino é outra pessoa
(o Filho). Jesus é a Verdade, a
realidade das promessas de Deus.
Jesus é a Vida, à medida que
unimos nossa vida com a dEle.

“Eu sou a videira verdadeira”
João 15:1

Uma única videira produz muitas
uvas. Isso significa que somente
nEle temos vida e somente nEle
damos fruto.

Tarefa:

● Ler capítulos 16 a 18.
● Reservar um tempo de intimidade com Jesus, meditar na letra da música:

o Getsêmani – Leonardo Gonçalves
(https://www.youtube.com/watch?v=5MncwGRig18)

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/8+

