


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.



OBJETIVOS DA LIÇÃO

SABER:

Entender as razões para os sinais miraculosos de Jesus.

SENTIR:

Habilitar-se para praticar aspectos da fé no dia a dia.

AGIR:

Evidenciar a prática da verdade como exemplificação da fé.



I. PRIMEIRO ATO – O MILAGRE EM 
CANÁ DA GALILEIA – Jo 2.1-11

1. Jesus articulou para revelar Seu poder

Acabado a bebida, Maria se dirigiu a Jesus e disse: “Eles
não têm mais vinho”. Maria era amiga ou parente
próxima dos noivos, por isso a preocupação. Então,
vemos uma declaração curiosa de Jesus: “— Por que a
senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a
minha hora.”.



I. PRIMEIRO ATO – O MILAGRE EM 
CANÁ DA GALILEIA – Jo 2.1-11

2. Jesus demonstrou Seu poder

Para produzir vinho, é necessário um processo longo até
o produto final. Porém, nesse caso, toda a ordem
natural do processo mudou pelas mãos de Jesus (v.7-8).
Ao provar aquele delicioso vinho, que pouco tempo
atrás era apenas água (v.9), o encarregado da festa se
dirigiu ao noivo e o questionou por servir o melhor
vinho no final (v.10).



I. PRIMEIRO ATO – O MILAGRE EM 
CANÁ DA GALILEIA – Jo 2.1-11

3. Jesus revelou a Sua glória

Mais do que um milagre, aquele evento era um sinal que
evidenciava a chegada do Messias. Era a primeira grande
manifestação da glória de Jesus. O verso descreve que,
após Cristo ter revelado Sua glória, os discípulos creram.
Surge a pergunta: creram por que compreenderam a
glória ou por que viram o milagre?



II. SEGUNDO ATO – PURIFICAÇÃO DO 
TEMPLO – Jo 2.12-25

1. A relação com os mercadores e cambistas

Logo ao chegar no pátio do templo na época da Páscoa,
Jesus reprovou o que estava acontecendo (v.14). Havia ali
mercadores de animais e cambistas que facilitavam a
troca de moedas. Jesus confeccionou um chicote e retirou
os mercadores e os animais do pátio, inibindo-os a
continuar fazendo do templo uma fonte de lucro
indevida, por meio da exploração do povo (v.15-16).



II. SEGUNDO ATO – PURIFICAÇÃO DO 
TEMPLO – Jo 2.12-25

Compreendendo melhor a exploração indevida

1) De acordo com John MacArthur, mercadores
oportunistas vendiam animais no pátio do templo, na
época da Páscoa, para os judeus que vinham de longe,
com o intuito de obterem lucros exorbitantes.

2) Semelhantemente, os cambistas convertiam o
dinheiro que esses judeus traziam por moedas
judaicas, a fim de que o imposto anual do templo
fosse pago, porém cobravam taxas altíssimas.

(Bíblia de Estudo MacArthur, 2010, pág. 1384)



II. SEGUNDO ATO – PURIFICAÇÃO DO 
TEMPLO – Jo 2.12-25

2. A relação com os discípulos

Naquele momento (v.17), os discípulos ficaram fascinados
e lembraram do Salmo 69.9: “Pois o zelo da tua casa me
consumiu...”. Eles revisaram mentalmente o ensino de
que o templo era um lugar de adoração sincera e pura, e
não lugar de negócios. A pedagogia de Jesus funcionou
para eles.



II. SEGUNDO ATO – PURIFICAÇÃO DO 
TEMPLO – Jo 2.12-25

3. A relação com os judeus

Eles reivindicavam a confirmação da autoridade de Jesus
para aquele ato (v. 18). Jesus respondeu de forma
enigmática: “Destruam este santuário, e em três dias eu o
levantarei” (v.19). Tratava-se do próprio Senhor Jesus,
que morreu e ressuscitou ao terceiro dia (v.21-22).

João concluiu que Jesus realizou muitos sinais
miraculosos e fez com que muitos acreditassem no Seu
poder, porém, parece que aquela fé estava centrada no
que viam e não no Cristo como Messias (v.23-25).


