
Um recurso para apoiar os dinamizadores na preparação e 
recapitulação da Lição da Escola Sabatina  

À ESCUTA DO TEXTO 

Texto de base | João 14:1-14 

 

 

  

ESCOLA SABATINA | 3º TRIMESTRE 2022 
“No Cadinho com Cristo” 

Lição 8 |   
Vendo o Invisível 

Verso Áureo 

“Pela fé, deixou o Egito 
sem temer a ira do rei, 

mantendo-se firme, 
como vendo aquele 

que é invisível” 
(Hebreus 11:27) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  

Já teve dificuldade em esperar por um acontecimento importante? 
 

APROXIMAR: 
 

No capítulo anterior do Evangelho de S. João, é-nos narrado o momento do lava-pés 

na Ceia. Esse capítulo anunciava o fim iminente do percurso de Jesus, que o 

conduziria para a cruz. Ele explica aos seus discípulos, os quais ainda não o 

compreendem, que em breve deixará de estar entre eles. 

 

Depois deste episódio pesado em sentido e em tensão, no capítulo 14, Jesus vem 
falar de esperança e de uma promessa num após cruz. Assim, os capítulos 14 a 16, 
são para os discípulos como um testamento de Jesus. Estes contém as suas 
promessas para eles, o seu encorajamento, como também as dificuldades que os 
esperam, e sobretudo o amor que eles devem manter. 
 

OBSERVAR:  

 Tome nota do número de vezes que as ideias surgem no texto associadas entre elas. 
Por exemplo: “crede em Deus/crede em mim”, ou ainda “eu virei/vos levarei 
comigo”.  

• Que tipo de sentimento faz nascer em si este ritmo binário? 
 

• Porque é que nos versos 2-3, Jesus fala no futuro à exceção da parte que 
diz: «a fim de que onde eu estiver, estejais vós também?”, onde fala no 
presente? 
 

• O que nos ensina isto sobre a nossa ligação com Jesus e a importância da 
sua promessa para os nossos dias? 

 

Observe a injunção do versículo 4. 

• Os discípulos sabiam o caminho que Jesus estava a seguir? Porque fez 
Jesus esta declaração? 

 

Releia os versos 5 a 10. 

• Porque existe esta discrepância entre as perguntas (legítimas) colocadas 
pelos discípulos e as respostas de Jesus? Com efeito, ele nunca responde 
exatamente à questão colocada. 

 
Veja atentamente o número de vezes em que Jesus usa a palavra «conhecer» neste 
texto. 

• Que sentido pode dar a esta palavra? Porque insiste Jesus sobre ele? 
 

• Quantas vezes repete Jesus a ideia de que ele e o Pai estão ligados? Que 
elementos suplementares faz ele sobressair em cada repetição? 
 

• Que ligação, segundo Jesu, liga o Pai a ele e aos seus discípulos? 
 

• O que colocaria atrás da palavra «obra»? (vs.11-12) 
 
 
 

Romanos 8:38-39 -  
“Porque estou certo de 

que, nem a morte, nem a 
vida, nem anjos, nem 

principados, nem coisas 
presentes, nem futuras, 

nem potestades,    39nem 
a altura, nem a 

profundidade, nem 
qualquer outra criatura nos 

poderá separar do amor 
de Deus, que está em 

Cristo Jesus nosso 
Senhor.” 
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ADERIR:  

1. Que impacto têm as promessa de Jesus na sua vida diária: 

• Preparar um lugar. 

• Voltar. 

• Poder estar com Ele. 
 

2. Como alcançar no nosso coração esta ideia de «não se turbe», com tudo 
aquilo que se passa à nossa volta? 

 

3. Como encontrar equilíbrio entre a confiança na volta de Jesus e a presente 
luta para melhorar o nosso mundo? 

 

4. Pensa conhecer realmente a Deus? Em que é que conhecer Jesus, a sua vida 
, os seus discursos, e o seu relacionamento com ele o ajuda a compreender 
melhor o Pai? 
 

5. Depois de ler este texto, existe algum ajuste que gostaria de fazer nas 
prioridades da sua vida? 
 

6. Pensa ser possível alcançar uma ligação tão forte com Deus como aquela 
que é descrita por Jesus? Como fazer, ou pelo menos, nos aproximarmos 
desse ideal? 

 

 
ORAR:   

Convido-vos a orar pela situação da vossa vida na espera, e a pedir a Deus que vos 
ajude a conhecê-lo verdadeiramente, a fim de que o seu coração não se turbe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Versão original: Departamento de Escola Sabatina da União Franco-Belga dos Adventistas do Sétimo Dia 

  

  


