
 
 
 
NOME: .............................................................................                                       Prof. Renatinho 
                                                                                                                                               AULA 5 
 

CAPÍTULOS 10 a 12 DO EVANGELHO DE JOÃO 
 
Objetivos: 
 
Estudar os capítulos 10 a 12: 

● O Pastor e as ovelhas 
● Vida abundante 
● A ressurreição de Lázaro 
● Jesus é ungido em Betânia e a entrada triunfal em Jerusalém 
● 3 Declarações de Jesus: 

o Eu Sou a Porta: Jo 10.9 
o Eu Sou o Bom pastor: Jo 10.11 
o Eu Sou a Ressurreição e a Vida: Jo 11.25 

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

 
O Pastor e as ovelhas: 10.1-5 

 
 

Contexto 
● Jesus utiliza uma figura de linguagem ou ilustração. 
● À noite, o pastor frequentemente reunia as ovelhas em um aprisco para protege-las de 

ladrões, do mau tempo, ou de animais selvagens. Um aprisco de ovelhas poderia ser uma 
caverna, abrigo ou uma área aberta cercada por muros feitos com pedras ou galhos, com 
2,5 ou 3 metros de altura. Às vezes, a parte de cima do muro era revestida com espinhos 
para desencorajar predadores e ladrões. O fato de o aprisco ter uma única entrada facilitava 
a tarefa que o pastor tinha de vigiar o seu rebanho. 

● Frequentemente, vários pastores usavam um único aprisco, e se revezavam guardando a 
entrada. Em cidades onde muitas pessoas possuíam, cada uma delas, algumas ovelhas, o 
rebanho combinado era vigiado por um pastor. A mistura de animais não era problema, uma 
vez que cada rebanho respondia prontamente à voz de seu próprio pastor. 

 
Aplicação 
● Vídeo “O pastor chamando as ovelhas”: https://www.youtube.com/watch?v=vbdAefpziro 
● Precisamos aprender a reconhecer a voz de Jesus, o Bom Pastor. Naquele contexto, em 

meio ao judaísmo e a opressão Romana, muitos reconheceram a voz de Deus, mas outros 
permaneceram surdos. 

● Para ouvir a voz de Jesus, precisamos silenciar as ________________: a voz do inimigo, a 
voz do mundo e a voz do Eu (dúvidas, medo, egoísmo, ganância, inquietude, etc...). 

● Assim como sintonizamos um rádio na frequência que queremos ouvir, precisamos 
desenvolver a sensibilidade de sintonizar o nosso coração na frequência do céu. Essa 
sensibilidade só é desenvolvida por meio de ________________ com Deus, por meio de 
uma busca frequente pela presença de Deus, não de maneira mecânica, mas de coração, 
em espírito e em verdade. As ovelhas reconhecem a voz do pastor porque tem intimidade. 
O pai reconhece a voz do filho e o filho reconhece a voz do pai por que tem intimidade. 

● Se ocupe em conhecer a voz do Verdadeiro e quando vier a voz do falso, você saberá 
identificar quem está falando. 
 

 
Vida abundante: 10.10b 

 
“Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.” João 10:10b 
 

Aplicação 

EVANGELHO DE JOÃO 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vbdAefpziro


● Jesus tinha clareza de sua missão e propósito. Sabia claramente porque estava aqui. Por 
isso viveu de forma relevante e transformou a história da humanidade. Até o tempo passou 
a ser contado de forma diferente (a.C./d.C.) após a vinda dEle! 

● Você foi criado com um propósito, uma missão para cumprir. Você criado com o propósito 
de honrar a Deus e servir pessoas, e Deus designou você para uma missão particular e 
única. Descubra qual é e se lance nisso, é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida! 
Lembrando que sua missão está relacionada as suas vocações, dons e talentos. 

● Vida com Jesus é mais do que o mero sobreviver. É vida em toda a sua plenitude, é 
satisfação plena, vida abundante, transbordante. 

● A queda do homem (Adão) afetou a vida humana em todas as suas áreas, mas Jesus veio 
para reconciliar todas as coisas: 

o "Porque nele foram criadas todas as coisas 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. E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito 
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do 
Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo 
sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, 
tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus." Colossenses 1:16-20 

● Portanto, a vida em Jesus é uma vida digna e restaurada em todas as áreas: espiritual, 
emocional, saúde, relacionamentos, finanças, etc. 

● Jesus disse que “aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede”. A vida 
com Jesus é uma vida de satisfação plena. 

● Com Jesus podemos estar sempre satisfeitos, contentes, alegres e entusiasmados. Agora, 
jamais podemos estar acomodados, conformados, parados. A vida é pra frente, é dinâmica, 
é movimento e nós devemos sempre estar buscando crescimento e avanço em todas as 
áreas, buscando como podemos servir mais a Deus e as pessoas e cumprir plenamente o 
nosso propósito nesta geração. 

● A vida não é sobre nós. Não é sobre o quanto podemos extrair ou ganhar, mas sim sobre o 
quanto podemos contribuir, acrescentar. Quem é pleno entende isso e transborda sobre a 
vida de outras pessoas. Quando entendo aquilo que Deus fez por mim e que a vida é uma 
dádiva, um presente, isso automaticamente me move a uma resposta de gratidão. Essa 
resposta é um estilo de vida, uma vida plena, transbordante. Passo a entender que sou 
apenas um canal, um meio, e que a vida faz sentido quando, de fato, impacto positivamente 
a vida das pessoas e faço prosperar tudo ao meu redor. 
 
 

A ressureição de Lázaro: 11.1-57 

 
Contexto 
● Maria, Marta e Lázaro eram ________________ de Jesus. Ele apreciava sua hospitalidade 

em suas visitas a Jerusalém. Moravam em Betânia, uma aldeia fora da cidade e bem próxima 
a Jerusalém. 

● Após ouvir que Lázaro estava doente, Jesus fica ainda mais dois dias onde estava. Isso foi 
necessário para aguardar o tempo determinado pelo Pai. 

● Os discípulos estavam com __________. Ir para a Judéia era risco de morte. Tomé apenas 
expressou o que todos estavam sentindo. A preocupação deles era proteger o seu amado 
mestre. Mas Jesus sabia da sua missão e estava pronto para morrer. Eles ainda não 
estavam prontos. O estariam apenas mais a frente, ao verem seu mestre morrer, 
assimilarem sua missão e seguirem o exemplo de Jesus. 

● Lázaro já estava há quatro dias na sepultura quando Jesus chegou. No clima quente da 
Palestina, um cadáver iria se decompor rapidamente, portanto o corpo de uma pessoa era 
sepultado no mesmo dia. 

● Esse milagre foi um _______________, pois fez com que os líderes religiosos tomassem 
uma atitude decisiva contra Jesus: a partir desse momento eles procuravam matá-lo. Jesus 
era uma ameaça para o sistema religioso: 

o “E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida.” João 11:53 



● O medo dos líderes religiosos era que toda a população judaica seguisse a Jesus e, por isso, 
os romanos tirassem todos os privilégios e posição que os mestres da Lei desfrutavam, bem 
como destruíssem o templo e a nação. 

 
Aplicação 
● Para os homens, a morte de Lázaro era o _____. Para Jesus, era uma _______________ 

para que o Filho de Deus fosse glorificado. O que muitas vezes significa o fim para você, 
pode saber que pode ser apenas o começo de uma nova história, uma oportunidade para 
que o nome de Jesus seja glorificado. 

● Jesus disse: “Tirai a pedra.” Marta respondeu: “Mas Senhor, já cheira mal, fazem quatro dias 
que ele morreu.” Jesus responde: “Não disse que se você cresse, veria a glória de Deus?”. 
As irmãs tinham que crer o suficiente para mandar que a pedra fosse removida do sepulcro. 
Mais uma vez, vemos aqui um condicional. É preciso crer, para acontecer. É preciso fazer a 
nossa parte, obedecer, para que Deus cumpra suas promessas sobre nossa vida. A fé 
destrava o agir sobrenatural de Deus sobre nossa vida. 

 
A partir do capítulo 12, entramos na última semana de Jesus: 
 

 
 
 
Jesus é ungido em Betânia e a entrada triunfal em Jerusalém: 12.1-36 
 
 
Contexto e aplicação 

● Jesus chega novamente em Betânia, seis dias antes da Páscoa, e lhe prepararam um jantar 
na casa de Simão, o leproso. Esse evento também é narrado em Mt 26.6-13 e Mc 14.3-9. 

● Maria pega um frasco de alabastro, com um perfume muito caro, importado da Índia, feito 
de uma erva aromática chamada Nardo - utilizado para ungir reis - e unge os pés de Jesus, 
enxugando com seus cabelos. 

● Ela derramou o seu melhor. O preço não era a questão central, mas a expressão sincera de 
fé e amor. Maria preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. 

o “Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o 
mundo, também o que ela fez será contado, em sua memória". Mateus 26:13 

● A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sentado em um jumentinho, era o cumprimento 
da profecia de Zacarias: 

o “Alegre-se muito, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém! Eis que o seu rei vem a você, 
justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta.” 
Zacarias 9:9 

● O povo esperava um poderoso governante político, em um cavalo poderoso ou em uma 
carruagem. Em contraste, Jesus veio como um servo humilde, não um conquistador. Ele não 
seria exaltado a um trono humano, mas levantado na cruz e glorificado nos céus. 

 



3 declarações de Jesus 

 
 

Declaração Explicação 

 
“Eu sou a porta; quem entra por mim 
será salvo. Entrará e sairá, e 
encontrará pastagem.”  
João 10:9 
 
"Eu sou o bom pastor. O bom pastor 
dá a sua vida pelas ovelhas.”  
João 10:11 

O pastor dormia junto a abertura do 
aprisco e se tornava literalmente a 
porta. Com o próprio corpo, protegia 
as ovelhas de animais selvagens e 
ladrões. O bom pastor estava 
disposto a se sacrificar pelas 
ovelhas.  
É isso que Jesus fez por nós, 
entregou Seu próprio corpo em 
sacrifício. 

“Eu sou a ressurreição e a vida. 
Aquele que crê em mim, ainda que 
morra, viverá;” 
João 11:25 

Por meio de Jesus, não passaremos 
pela morte eterna, mas passaremos 
a eternidade com Deus. 

 
 
Tarefa: 
 

● Ler capítulos 13 a 15. 
● Passar um tempo a sós com Jesus, meditando na letra das músicas:  

o Quebro meu vaso – Som do Secreto. 
o Meu coração é Teu – Gabriela Rocha. 

 
 

 

 

 

 

 

 


