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Introdução 

 
Bem-vindo ao estudo deste livro da Bíblia! Aqui oferecemos-lhe a tabela detalhada de conteúdos (esboço online detalhado em 
formato gráfico). Para aproveitar da maioria deste material faça uma cópia desta tabela e mantenha perto de você para se referir 
a ele enquanto você ler o evangelho.  
 
Muitos sabem que as Escrituras não foram escritas com capítulos e versículos, mas foram adicionados séculos mais tarde. Às 
vezes as divisões por capítulos e versículos são um pouco arbitrários. Eles nem sempre seguem os "padrões" do livro. Aqui 
oferecemos um esforço no qual tentamos lembrar sempre a ênfase teológica, temática, cronológica e literárias de cada livro da 
Bíblia. É claro que este trabalho não é perfeito, mas, ao mesmo tempo, espero que o material irá ajudá-lo em seu estudo bíblico, 
bem como, na preparação de estudos em grupos, mensagens e Conferências.  
 
Em primeiro lugar permita-me lhe dar um pouco de fundo para isso. No início dos anos 1970, em uma conversa com Stuart Park 
sobre o Evangelho de João, Ele me perguntou se eu tinha notado as visitas feitas por Jesus a Jerusalém para várias festas. Ele 
também perguntou se eu tinha percebido que no final de cada seção e também um pouco antes de cada festa houve aqueles que 
creram em Cristo. Se a memória não me engane algum tempo mais tarde, em outra conversa, mencionou um pensamento de 
David Gooding relativos aos primeiros seis subseções até o casamento em Caná como um esboço da história espiritual. Fiquei 
feliz que o Stuart não disse muito. Depois nos anos 70, enquanto a bordo do barco de Logos na Ásia fiz alguns estudos em João, 
mas acabei deixando de lado para concentrar no Evangelho de Marcos, o que eu fiz durante muitos anos. No entanto, na 
Primavera de 2005, iniciei um intensivo estudo de João e a seguinte tabela de conteúdos, foi o resultado. Desde então tenho 
trabalhado mais com o material em diversas ocasiões e com certeza vou continuar a fazê-lo. Os eventuais erros são meus. 
 
Jack (John) Rendel 
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Introdução Cinco Festas Judias Conclusão 
O APARECIMENTO DO 

SALVADOR  

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

A GLORIA DE SUA 
PLENITUDE, GRACA E MAIS 
GRACA 1:1-28 
A palavra, que é Deus e com 
Deus, cheio de graça e verdade, 
que fez o mundo, transformou-se 
carne e residiu-se entre nós. 
Moises deu a lei mas nós somos 
carregadores da palavra, que 
nos dar graça e mais graça  
2. João não era o Cristo nem era 
um dos profetas mas uma voz 
que gritava, “faz em linha reta a 
maneira do senhor”  
 
 
 
O CORDEIRO DE DEUS 1:29 – 
42 
1. (No dia seguinte, ex. segundo 
dia) o Cordeiro de Deus que 
remove o pecado do mundo, 
identificado pelo Espírito de 
Deus  
2. (Outra vez no dia seguinte) o 
Cordeiro de Deus, chamado o 
Cristo por seus primeiros 
discípulos que tinham sido 
discípulos de João. Simão foi  
chamado “Pedro”, uma pedra  
 
 
 
 
SEIS JARRAS GRANDES 
JARRAS CHEIOS DE BOM 
VINHO 1:43-2:12 
1.  (No dia seguinte) Natanael, 
um Israelita em quem não havia 
nada falso, chamou Jesus o filho 
do Deus e o rei de Israel. 
Natanael verá coisas mais 
grandes, anjos… em cima do 
Filho do homem  
2. (Também o terceiro dia) Seis 
jarras grandes cheias de bom 
vinho nas festas de casamento. 
os discípulos viram sua glória e 
creram 

1. A PÁSCOA DOS JUDEUS       
2:13-4:54 (nascimento da nação) 

 
O SALVADOR DO MUNDO (4:42) 

PARTE I 

SEIS ASPECTOS DA VIDA (3:16):                                       
1) Limpeza do templo e do homem  
2) Nascidos outra vez     
3) Aumentar (crescimento)  
4) Bebida de água viva                     
5) Meu alimento é fazer a vontade do 
Pai   
6) Uma família acredita  

 
 

 
ACREDITANDO E (NÃO) VENDO: O HOMEM NOBRE E O THOMAS 

5. A PÁSCOA DOS JUDEUS                                       
11:55 - 20: 31 (morte e vida do 

primogénito) 
O SALVADOR DO MUNDO (12:32) 

PARTE II 
SEIS ASPECTOS DE PURIFICACÃO 
(11:55):                                                    
1) Ungido com perfume. (um odor doce 
do sacrifício) Lev. 1:9)                             
2) Lavagem dos pés (limpeza diária)  
3) Podar (agora você está limpo)             
4) Oração (mediação sacerdotal)            
5) contaminado no pretório, substituto 
para Barrabás (pecado para nós)  
6) Se você perdoar (perdão)  
 

ATE A VOLTA DO 
SALVADOR  

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

UMA REDE CHEIA DE 
PEIXES GRANDES 21:1 - 
14  
1. Com o Comando de 
Jesus' travaram uma rede 
cheio de 153 peixes 
grandes. Comeram alguns 
para um pequeno almoço  
2. O discípulo quem Jesus 
amou disse a Pedro, “é o 
Senhor!”  
 
 
 
 
 
 
MEUS CORDEIROS, 
MEUS CARNEIROS 21:15 
- 21  
1. A Pedro Jesus disse: 
Alimenta meus cordeiros; 
pastoreia meus carneiros; 
alimenta meus carneiros  
2. Também disse á Pedro 
“siga me”  
 
 
 
 
 
 
 
UM MUNDO CHEIO DE 
TESTEMUNHO 
VERDADEIRO 21:20 - 25  
1. “... até que eu venha ... 
(PJFA)” 
2. Nós sabemos que o 
testemunho deste 
discípulo, que estava ao 
lado de Jesus na última 
ceia, é verdadeiro  
3. O mundo não poderia 
conter todos os livros 
sobre as coisas de Jesus 
  

 2. UMA FESTA  5:1 - 6: 71                            
(Uma festa, em que o Sábado é o 
ênfase. Pode ter sido a Dedicação 
sendo que A Páscoa dos Judeus 

estava próxima, veja 6:4) 
O JEITO DO SALVADOR COM 

AS OFFENÇAS E COM OS QUE 
OFENDEM                          

PARTE I 

DUAS OFENSAS:  
1) Acusado por Judeus de não 
observar o Sábado  
2) Bebendo o sangue de Jesus e 
comer sua carne são um 
provérbio duro para seus 
discípulos  
 

 
 
 

CRENDO E SABENDO: PEDRO E 
MARTA 

 
 

4. DEDICAÇÃO 10:22 - 11: 54 
(Re-dedicação do templo em 
164 BC após uma ofensa aos 

Judeus) 
O JEITO DO SALVADOR 

COM AS OFFENÇAS E COM 
OS QUE OFENDEM     

PARTE II 

 
DUAS OFENSAS:  
1) Acusado por Judeus da 
blasfêmia  
2) Marta e Maria queixaram 
que Ele não veio antes da 
morte de Lazaro 

 

 CRENDO E ADORANDO: O HOMEM 
NASCIDO CEGO 

 
 

3. TABERNÀCULOS 
7:1 - 10: 21  (40 anos vivendo nas 

barracas no deserto onde Deus deu a 
Israel sua lei e quando pecaram e 

morreram) 
O JEITO DO SALVADOR COM O 

PECADO E COM OS PECADORES 

3 HISTÓRIAS A RESPEITO DO 
PECADO:  
1) O mundo faz o mal.  
2) Quem esta sem pecado …  
3) Não pecaram este homem nem 
seus pais que …  
 

 

 


