


CORAÇÕES AFLITOS
Jo 14

VERSÍCULO-CHAVE

“Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao 

Pai senão por mim.” (Jo 14.6)



Alvo da Lição

Ao estudar esta lição, você vai ser incentivado a conhecer com 

profundidade o ministério do Espírito Santo, prometido nas palavras de 

Jesus Cristo.



Na aula passada...

❑ A instrumentalidade dos discípulos na obra de Deus (Jo 14.12-15).

✓ Jesus os encorajou.

✓ Jesus prometeu que eles fariam obras ainda maiores.

✓ Jesus indicou as condições.

❑ O auxílio do Espírito Santo na realização da obra de Deus (Jo 14.16-21).

✓ Jesus consolou os discípulos com a promessa do ES.

✓ Jesus revelou detalhes sobre a natureza e o papel do ES.

Na aula de hoje...

❑ O dilema de Judas (Jo 14.22-26).

❑ A sentença de Cristo (Jo 14.27-31)



V. O DILEMA DE JUDAS 
(Jo 14.22-26)

A manifestação da Divindade (v. 22)

❑ Por que Jesus se manifestaria apenas a/em algumas pessoas?

❑ A resposta de Jesus distinguiu dois tipos de pessoas (vs. 23-24):

➢ Obedientes à Palavra (amam a Cristo, são amados e habitados por Deus).

➢ Desobedientes à Palavra (não amam a Cristo, Deus não os ama nem

habita neles).

❑ Essa morada é de natureza espiritual e por meio do ES (1Co 6.18-20).

Como anda sua obediência ao que Deus diz? (1Sm 15.22)

Como a Igreja pode lidar com pessoas difíceis/desobedientes?



V. O DILEMA DE JUDAS 
(Jo 14.22-26)

A manifestação da Divindade (v. 22)

❑ Jesus reforça a promessa da vinda do ES (v. 26).

❑ Jesus revela mais uma tarefa dele (v. 26):

➢ Intérprete e instrutor das Escrituras (2Pe 1.20-21; 2Tm 3.16);

➢ Necessitamos da iluminação do ES para compreender as coisas espirituais

(1Co 2.12-15).



❑ A serenidade de Cristo X A aflição dos discípulos (v. 27-29)

➢ A certeza de quem sabe o que faz e por que faz. (Fp 4.4-7; 2Tm 1.12).

❑ O diabo nunca exerceu autoridade ou influência sobre Cristo (v. 30).

❑ O sacrifício de Jesus foi aceito por ele em amor/obediência ao Pai;

VI. A SENTENÇA DE CRISTO 
(Jo 14.27-31)



CONCLUSÃO

Aprendemos que a divergência de propósitos pode gerar dilemas entre 

pessoas. Mas também vimos que as palavras de Cristo e o auxílio do 

Espírito Santo são suficientes para transformar corações aflitos em 

corações alegres e dispostos a servir a Deus independentemente das 

circunstâncias.


