


FUNDAMENTOS DA FÉ CRISTÃ
JO 2-3

VERSÍCULO-CHAVE
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.” Jo 3.16



Alvo da Lição

Ao estudar esta lição, você vai entender alguns aspectos da fé 
cristã e relacioná-los à prática da vida cristã.



III. TERCEIRO ATO – ENSINO SOBRE A 
FÉ – Jo 3.1-21

1. Fé religiosa

• Nicodemos era fariseu, um dos líderes no Sinédrio (v. 1;
7.50).

• Viu os sinais de Cristo e ficou maravilhado (v. 2).

• Mas não entendia o real significado da mensagem de Cristo.

• Tinha desejo sincero de aprender sobre a fé regeneradora
(v. 4).

• Jesus ensinou que o nascimento espiritual vem de Deus (v.
5-6; Ef. 2.8).

• Nicodemos é o exemplo de alguém religioso, mas que não
entende a fé regeneradora.



III. TERCEIRO ATO – ENSINO SOBRE A 
FÉ – Jo 3.1-21

2. Fé regeneradora (novo nascimento)

• Jesus explicou a regeneração em linguagem apropriada ao
AT (v. 5).

• Água = purificação (Ez 36.24-27; Nm 19.17-19).

• Jesus associou a purificação com água com a regeneração
realizada pelo Espírito Santo (v. 6).



III. TERCEIRO ATO – ENSINO SOBRE A 
FÉ – Jo 3.1-21

3. Efeitos da fé salvífica

• 1Jo 2.18-19 permanência nos caminhos do Senhor.

• 1Jo 3.8-10 abandono de hábitos pecaminosos.

• 1Jo 4.6  reconhecimento da autoridade das
Escrituras.

• 1Jo 5.2-4 prática dos mandamentos de Deus e vitória
sobre os enganos do mundo pecaminoso influenciado
por Satanás.



III. TERCEIRO ATO – ENSINO SOBRE A 
FÉ – Jo 3.1-21

4. Comentários sobre a fé

1. A fé é o caminho para nos achegarmos a Deus (v. 16). Não
porque podemos fazer algo de bom, mas porque Deus
nos amou mesmo sem merecermos (Ec 7.20; Rm 5.8; Hb
11.6).

2. A fé é a consciência do grande feito de Deus: morreu para
nos dar vida (v. 17; 12.47-48).

3. A ausência da fé é a condição para a condenação eterna
(v. 18-20).

4. A fé é a exemplificação da prática da verdade (v. 21; cf.
biografia de Jacó).



IV. QUARTO ATO – FÉ QUE TESTIFICA
- Jo 3.22-36

5. A controvérsia sobre o batismo

Jesus e Seus discípulos seguiram para a Judeia. Lá
algumas pessoas eram batizadas (v. 22). Jesus mesmo
não batizava, mas sim os seus discípulos (4.2).

Já no vale do Jordão, num lugar chamado Enom, era João
Batista que batizava (v. 23). Nesse contexto, surgiu uma
discussão entre os seguidores de João Batista sobre o
cerimonial do batismo (v. 25-26):

“Mestre, aquele que estava com o senhor no outro lado
do Jordão, do qual o senhor deu testemunho, está
batizando, e todos vão até ele”.



IV. QUARTO ATO – FÉ QUE TESTIFICA
- Jo 3.22-36

6. A resposta e o testemunho de João Batista

• Ressaltou a soberana vontade de Deus (v. 27).

• Tirou o foco de si mesmo e apontou para Cristo (v. 28-
29).

• Esclareceu a razão do seu ministério (v. 30): “Convém
que ele cresça e que eu diminua” (cf. Ml 4.5).

• Reafirmou a autoridade de Cristo (v. 31-2).

• Estabeleceu uma espécie de “divisor de águas” entre
seus ouvintes (v. 36).



CONCLUSÃO

Estudamos quatro atos de Jesus:

1. Transformação de água em vinho (poder, autoridade);
2. Purificação do templo (reverência, pureza,

santificação);
3. Diálogo com Nicodemos (evangelismo, pregação); e
4. Ensino do evangelho (discipulado, batismo).

Numa perspectiva de instrução da Palavra de Deus, os
capítulos 2 e 3 de João formam uma base para
fundamentação da confissão da fé cristã e evangélica.


