
Capítulo 1 
• Jesus, sua apresentação ao mundo aqui é incrível. Como você me apresentaria ao mundo? 
• Jesus, como se sentiu quando João declarou abertamente que você era o “Cordeiro de Deus que 

tira o pecado do mundo”? 
• André, em sua empolgação com Jesus, trouxe seu irmão Simão. Reserve um momento para 

agradecer a Jesus pelas pessoas que o trouxeram a ele. O que você viu pela primeira vez em Jesus 
que o fez amar e querer segui-lo? 

 
Capítulo 2 
• Pai, o que você sentiu quando Jesus realizou o milagre em Caná e seus discípulos acreditaram 

nele? Por favor, me mostre quando na minha vida você se sentiu dessa maneira a meu respeito. 
• A maioria das pessoas que estavam no casamento e experimentaram o milagre do vinho não sabia 

que era um milagre. Jesus, que milagres você fez na minha vida e quer que eu saiba? 
• Pai, encha-me, como a Jesus, de zelo pela sua casa – o lugar onde você é adorado e as pessoas se        

conectam com você. Jesus, há alguma área da minha vida onde minha conexão com o Pai está 
sendo prejudicada? 

 
Capítulo 3 
• Observe a disponibilidade de Jesus para com Nicodemos e sua paciência em responder às suas 

perguntas. Há alguma pergunta difícil que você queira fazer a Jesus? 
• No versículo 17, vemos Deus enviando seu Filho para salvar, não para condenar. Peça ao Espírito 

Santo para revelar qualquer condenação em sua vida. Se você se sentiu condenado por Deus, 
arrependa-se dessa perspectiva e receba sua misericórdia e graça.  

•  “Ele deve se tornar maior; devo me tornar menor”. Jesus, de que forma você está se tornando 
maior em minha vida? 

 
Capítulo 4 

• Jesus, por que esta mulher samaritana era tão importante para você a ponto de você se esforçar 
tanto para conhecê-la e registrar sua história na Bíblia? Por que eu sou importante para você? 

• A vida da mulher samaritana mudou quando ela viu que Jesus sabia tudo sobre ela. Imagine que 
você está olhando para Jesus. O que você sente, sabendo que Ele sabe tudo a seu respeito? 
 

Capítulo 5 
• O versículo 23 nos diz “quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou”. Tire um momento 

para honrar Jesus com suas palavras. Agora peça ao Pai para compartilhar com você o coração e 
os pensamentos dele para aqueles que dizem honrá-lo, mas não reconhecem seu Filho. 

 
Capítulo 6 

• Jesus, o que eu negligenciei e desprezei em minha vida, que você vê como valioso e digno de 
multiplicação? Agradeça a Deus pelo que Ele revela. 

• No versículo 19, os discípulos tinham medo de ver Jesus. Jesus, há algo em você e em seu 
trabalho que me assusta? Ouça o que Ele tem a dizer e o receba em sua plenitude. 

 
Capítulo 7 

• Nos versículos 40-43, vemos divisão a respeito da identidade de Jesus. Jesus, o que ocorre no seu 
coração quando as pessoas acreditam em você? O que ocorre no seu coração quando as pessoas 
não creem? 



• Versículos 7:53-8:11 leia: “Todos foram para casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras”. 
Jesus muitas vezes se retirava para orar. Como é o seu tempo com o Pai? Preciso me retirar mais? 
Quando sob pressão ou sobrecarregado, você é o primeiro lugar para onde vou? Confio em 
outras coisas para me confortar ou me acalmar? Há hábitos que preciso mudar ou me arrepender 
deles? 
 

Capítulo 8 
• Você estava tão seguro em sua identidade e em seu relacionamento com o Pai. Há alguma área de 

insegurança que você queira me mostrar? O que você diz sobre quem eu sou? Como posso crescer 
em acreditar em suas palavras sobre mim e valorizá-las acima do que os outros dizem? 

 
Capítulo 9 
• Jesus transformou este homem cego de uma forma que muitos nem mesmo o reconheceram. 

Como Jesus transformou você? Faça um balanço da transformação e O adore por isso. 
 
Capítulo 10 
• Jesus, você diz que suas ovelhas conhecem a sua voz. Como você fala comigo? Como posso estar 

mais atento à sua voz? 
• Jesus, obrigado por você saber tudo a meu respeito. O que você quer que eu saiba a seu respeito 

hoje? 
 

Capítulo 11 
• Jesus disse que “esta doença não terminará em morte”, mas de uma perspectiva humana ela 

terminou. Traga para ele qualquer área de confusão ou decepção em sua vida e convide-o a falar 
sobre ela. 

• Nos versículos 33-36 vemos Jesus sentindo profundamente a dor de seus amigos e a irritação por 
sua incapacidade de compreendê-lo. Traga uma área de tristeza ou raiva em sua vida até ele e 
peça a ele que a sinta com você.  

 
Capítulo 12 
• Jesus, que emoções você estava sentindo quando Maria ungiu seus pés? O que você sente quando 

eu adoro e trago presentes caros para você? 
• Nos versículos 28-32, vemos Jesus se aproximando do sofrimento da cruz, mas ele está mais 

preocupado em glorificar o Pai e atrair as pessoas para si mesmo. Jesus, eu quero ser como você. 
Que lutas em minha vida não preciso enfrentar, mas, ao invés disso, glorificar-te e abençoar os 
outros? 

• Nos versículos 42-43, alguns líderes acreditavam, mas o medo do homem parou sua confissão de 
Jesus. Espírito Santo, por favor me revele se há algum medo de homem em minha vida, impedindo 
de alguma forma minha confissão de Jesus. Se ele revelar alguma coisa, arrependa-se e tome 
medidas imediatas de obediência. 

 
Capítulo 13 
• No verso 1 se lê: “...Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim”. Jesus, fale-

me de suas amizades. Você me considera um “querido companheiro”? 
• Jesus, qual foi a sensação de ser traído por Judas, negado por Pedro e abandonado por todos os 

seus discípulos? 
• Jesus, você me ordenou amar os outros da mesma forma que me amou. Mostre-me maneiras 

específicas de como você me amou. Como você poderia amar outra pessoa da mesma maneira? 



 
Capítulo 14 
• Jesus, você nos deu um “cheque em branco” quando disse que faria tudo o que pedíssemos. Estou 

usando-o? Qual foi a sensação de nos deixar com tanta autoridade e liberdade para pedir? Que 
pedido você está esperando que eu faça? 

• O que de seus trabalhos estou fazendo? Que obras você preparou para que eu faça? 
• O versículo 28 lê: “Se você me amasse, você teria...” Jesus, como posso amá-lo mais e não me 

concentrar apenas no que você dá ou faz por mim? 
 
Capítulo 15 
• Qual foi a sensação de dar tantos frutos para seu Pai? Qual foi a sensação de obedecê-lo 

perfeitamente? 
• Existe algum lugar em que glorifiquei minhas obras ou esforços acima de habitar em você? Como 

posso permanecer mais profundamente em você? 
• Peça a Jesus para podar quaisquer ramos em você que não estejam dando frutos. O que são eles? 

Fale a ele de seu desejo de permanecer e dar muitos frutos para a glória de Deus. 
 

Capítulo 16 
• Espírito Santo, há alguma verdade na qual você quer me guiar hoje? 
• No versículo 18, vemos os discípulos confusos sobre o momento de Jesus. O tempo de Jesus 

alguma vez fez você se precipitar? Fale com ele sobre isso.  
 
Capítulo 17 
• Jesus, você estava tão seguro de seu propósito na Terra. Por favor, fale-me de meu propósito, e me 

dê a mesma confiança que você tinha. 
• No versículo 18 Jesus diz ao Pai: "Como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo". Diga a 

Jesus como isto o faz sentir, que você é enviado ao mundo assim como ele. 
• Jesus, você disse a seu Pai que quer que eu esteja onde você está e que veja sua glória. O que isso 

parece ser na prática? 
 
Capítulo 18 
• No verso 36 se lê: “Se meu reino fosse deste mundo, meus servos estariam lutando”. Estou muito 

preocupado com as coisas mundanas e esquecendo que Seu reino não é deste mundo? Estou 
lutando a batalha espiritual de uma forma que o honraria e mostraria minha lealdade a você? 

• O que posso aprender de você, Jesus, com sua reação no meio de acusações e perseguições? 
• Jesus, você foi acusado de ser um malfeitor e severamente mal compreendido. Fui falsamente 

acusado? Qual foi minha reação? Será que preciso me arrepender de alguma coisa? 
 
Capítulo 19 
• Quando questionado por Pilatos, você gostaria de se defender e se explicar mais? Como você 

constrangeu com seus argumentos? 
• Assim como o Pai foi rejeitado como Rei de Israel (1 Sm 8), Jesus, você foi rejeitado como Rei dos 

Judeus. Como você se sentiu ao passar por esse nível de rejeição? Houve algum conforto em saber 
que você estava compartilhando a experiência do Pai? 

• Jesus, você se importava com a família e com o fato de pertencer a ela mesmo em suas últimas 
horas. O que você ama em minha família? Há pessoas ao meu redor que precisam pertencer ou 
que eu posso incluir mais na minha vida familiar? Há alguém em minha família para quem você 
queira chamar minha atenção para orar ou ajudar em seu crescimento? 



 
Capítulo 20 
• Os discípulos tiveram uma surpresa quando Jesus não estava onde eles esperavam que estivesse. 

Você já se surpreendeu quando procurou Jesus em um certo “lugar” (uma disciplina espiritual 
particular, local de adoração etc.) e não o encontrou lá? Fale com Ele sobre isso. 

• Jesus é especialista em ressurreição e nos convida a compartilhar a experiência com Ele. Traga a 
ele sonhos “mortos”, esperanças, palavras e pergunte se ele quer ressuscitá-los. Ouça o que ele 
diz. 

• Jesus, você disse que se eu perdoar os pecados de alguém, eles serão perdoados. Obrigado por 
este incrível privilégio de parceria com você desta forma. Há alguém que eu precise perdoar? 
 

Capítulo 21 
• Jesus, você parece se divertir muito com a maneira como se mostrou aos seus discípulos. Como 

você quer se mostrar para mim hoje? 
• Jesus, você redime o fracasso e o pecado. Da mesma forma que você redimiu a negação de Pedro 

em alimentar suas ovelhas, que fracassos meus você quer mudar? Como você quer restaurar meu 
senso de valor? 
 


