
O Catequista, coordenador, responsável pela reunião ou 
encontro, quando usar esse material, tem toda 
liberdade de organizar sua exposição e uso do mesmo.  
 
Poderá interromper e dialogar com o grupo; montar 
perguntas durante a exibição; montar grupos de 
reflexão após a exibição, e assim por diante. 
 
O aprofundamento do conteúdo e sua dinâmica,  ficará 
sempre  sob a responsabilidade de quem usar o 
material. 
Muito obrigada e bom trabalho. 
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  Jesus é o Messias:  
  O Verbo de Deus  
   Feito Homem. 



Sabemos, pelos três primeiros Evangelhos que João era de 
Cafarnaum, onde seu pai, Zebedeu possuia uma pequena 
associação de pesca.  João trabalhava com seu  irmão 

Tiago, quando Jesus os chamou para segui-Lo. 



A mãe deles, 
Salomé, foi uma  
das mulheres mais 
próximas  de Jesus. 
Estava no Calvário 
com João e Maria, 
mãe do Messias e 
no sepulcro, na 
manhã da Páscoa. 



João era um dos discípulos mais queridos de Jesus. Sempre 
estava junto a Pedro e Tiago para momentos bem especiais 
com Jesus. Assim, na Tranfiguração,  na oração no Horto 

das Oliveiras antes de Jesus ser preso, em alguns milagres, 
e outros. 



A tradição nos diz que foi João, 

filho de Zebedeu, quem escreveu o 

Quarto Evangelho. Porém, com 

estudos mais modernos e pesquisas 

mais profundas, há autores que 

afirmam ser um discípulo de João o 

verdadeiro autor do texto. E por 

coincidência esse homem também 

se chamava João. 

 

Há quem diga também, que o 

Evangelho de João é escrito por 

alguém junto da Comunidade de 

São João. Portanto, fruto de 

reflexões comunitárias. 

 

Provavelmente seu Evangelho 

tenha sido escrito em Éfeso. 



  
Ele escreveu primeiro o 

Evangelho, depois as suas 
três cartas e o Apocalipse. 

Depois de tornar-se 
dirigente das igrejas da 

Ásia, João viajou muito e ali 
trabalhou  incessantemente 

 
Foi uma das lideranças de Jerusalém, 

juntamente com Pedro. Viveu também 

em Éfeso até avançada idade e por fim 

foi exilado para a ilha de Patmos, na 

Grécia. 

Tinha mais de 90 anos quando 
morreu de morte  natural, no fim do 

1º século,  
em Éfeso. 



         
Muito ligado à primeiras comunidades cristãs, o 
autor do livro se dirigia às Igrejas da Ásia (Éfeso 

e outras). 



Nesta época, várias correntes de pensamentos 

judaicos e gregos,  se enfrentavam.  Havia dificuldades 

para pregar a Palavra, para conversões  e diálogos. 



Despertar e alimentar a 
fé em Jesus Cristo. 



Diferente dos outros evangelistas, João propõe alguns acontecimentos ou 
sinais de Jesus, que são colocados no meio de seus discursos. 

Assim os escritos de João penetram profundamente na vida de Jesus.  

 

Ele busca revelar, com visão da fé, o MÍSTICO, isto é, todo 
significado dos atos e palavras de Jesus Cristo,  Verbo de Deus 

encarnado. 

Seu 

Evangelho 

é uma 

descoberta 

teológica 

da vida 

de Jesus. 
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Para João, Jesus é o enviado de Deus, aquele que revela o PAI 

ao mundo. Ele nos revela  o “Deus amor”. 

Deus Pai amou tanto o mundo que entregou 
o seu Filho para que as pessoas tenham  

Vida em abundancia. 



Para entender bem João é 
preciso olhar com atenção o 
mundo simbólico  do Antigo 
Testamento:-  
- luz,             - pastor, 
- água,               - caminho, 
- vinho,              - pomba, 
- trabalho,         - casamento... 
 

Era grande conhecedor do 
Antigo Testamento. Recorre 
também, a figuras como:  
• Abraão, 
• Moisés, 
• Jacó-Israel, 
• Davi, 
• a esposa do  
      Cântico dos Cânticos... 



Amém ! 



Primeira – Busca incentivar os Cristãos no encontro do Deus-Amor que se 

    concretiza no próximo.  Alerta para a idéia que existia, de que  

    Jesus não era Homem realmente, mas só aparência de homem. 

 

 

Segunda – É um “recado” de 13 versículos 

                     Adverte contra os falsos doutores que espalham mentiras. 

                     Convoca os leitores a se amarem mutuamente. 

 

 

 

Terceira – É outro bilhete de 15 versículos dirigido a uma Igreja chamada  

      Gaio, elogiando-a pelos serviços prestados aos irmãos. 

                   Faz um alerta contra um sujeito de nome Diótrefes que se   

      comportava como um pequeno ditador na Igreja.     



Na época  da dominação romana, o  Imperador Nero perseguiu fortemente os 
cristãos. Muitos reagiram contra essa perseguição que queria que todos se 
submetessem ao Imperador. Neste tempo, havia uma literatura de oposição às 
tiranias  do governo que circulava entre o povo, era o apocalipse de João. Um 
livro político que dizia verdades de maneira simbólica. 
 
Usou, de fato, muitos símbolos, como a “besta”, que era o próprio Império 
Romano, porque não se podia falar as coisas claramente, pois a represália era 
dura. 
 

 
MENSAGEM PRINCIPAL:- 

”. 



Vejamos 
os temas 

mais 
fortes 
que 

aparecem 
em seus 

escritos:- 
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A  Vida 
• Não existe maior amor do que.......................................Jo 15,13;  10,11-17 

• Também devemos dar a nossa vida...............................1Jo 3,16 

• Em Jesus estava a vida..................................................Jo 1,4 

• Ele dá a vida...................................................................Jo 5,21 

• Eu vim para que todos tenham vida...............................Jo 10,10 

• Eu sou o caminho, a verdade e a vida...........................Jo 14,6 

• .................. 
 

 
A  LUZ 
• Deus é luz.................................................................Jo 8,12;   1Jo 1,5 

• Eu sou a luz do mundo.............................................Jo 8,12;  9,5 

• A luz veio ao mundo..................................................Jo 3,19 

• A luz brilha nas trevas...............................................Jo 1,5;  3,19-21;  12,46 

• Quem ama seu irmão permanece na luz..................1Jo  2,10  

• ..................................... 



A  Verdade 
• Pilatos:- O que é a verdade ?................................................................Jo 18,38 

• Quando amamos, não com palavras...................................................1Jo,3,18-19 

• Quem age conforme a verdade se aproxima da luz............................ Jo 3,21 

• A verdade de Jesus Cristo.....................................................................Jo 1,14-17 

• Eu sou o caminho, a verdade................................................................Jo 14,6 

•........................................................... 

O Amor 
Fraterno, mútuo 

• amai-vos uns aos outros..............................................Jo 15,12-17;  1Jo 13,11 

• Não existe maior amor que dar a vida.........................Jo 15,13;  1Jo 3,16 

• São meus discípulos ...................................................Jo 13,35 

Em Relação a Deus 

• Deus é amor.................................................................1Jo 4,8.16 

• O amor vem de Deus...................................................1Jo 4,7 

Prova que Deus nos ama 

• Mandou seu Filho para nos dar a vida.........................1Jo 4,9 

• Poesia sobre o amor ...................................................1Jo 4,7-21 

Amor a Deus igual a Amor ao próximo 

• Seria uma mentira........................................................1Jo 4,20-21 
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