


Natanael,
um homem autêntico 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber compreender o que significa vida autêntica e 
transparente; 

sentir almejar viver autêntica e transparentemente;

agir participar da vida comunitária sem 
fingimento. 



Na Bíblia, encontramos Natanael em João 1.43-51,
nosso Texto Básico, quando ele teve seu primeiro
encontro com Jesus, que mudou radicalmente o
rumo de sua vida. Depois, encontramos Natanael
junto com mais seis discípulos e Cristo, após a
ressurreição ( Jo 21.1-4).

Introdução



Quando Filipe, bem animado, disse a Natanael
“Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a
quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho
de José”, vemos desconfiança e franqueza na reação de
Natanael: “De Nazaré pode sair alguma coisa boa?”

I. A franqueza de Natanael



1. “Eis um verdadeiro israelita” 

2. “em quem não há dolo” ou “um homem 
realmente sincero” 

II. A opinião de Jesus a 
respeito de Natanael



aplicação

Você se identifica com Jacó, o enganador ou
com Natanael, o homem sincero?



Ao ser reconhecido por Jesus, Natanael perguntou ao
Senhor: “Donde me conheces?” Deve ter ficado mais
surpreso ainda quando Jesus lhe disse: “Antes de Filipe
te chamar, eu te vi” (Jo 1.48).

III. A surpresa de Natanael



aplicação

O que Jesus vê no seu coração, quando você
está sozinho?



O efeito disso em Natanael foi que ele exclamou:
“Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel”. Jesus
o havia chamado de israelita e Natanael respondeu que
Jesus era o rei de Israel. Mais do que isso, Natanael
reconheceu que Jesus era o Filho de Deus.

IV. A resposta de Natanael



aplicação

Sua fé em Jesus é autêntica ou só de
aparência?



Natanael era um homem transparente e honesto,
“um homem realmente sincero” ( Jo 1.47 - NTLH)
nas palavras de Jesus. Ele se tornou um dos
discípulos do Senhor.

Conclusão



aplicação

1. Você se identifica com Jacó, o enganador
ou com Natanael, o homem sincero?

2. O que Jesus vê no seu coração, quando
você está sozinho?

3. Sua fé em Jesus é autêntica ou só de
aparência?


