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Introdução



Nós aceitamos o testemunho 
dos homens, mas o 

testemunho de Deus tem maior 
valor, pois é o testemunho de 

Deus, que ele dá acerca de seu 
Filho.

1Jo 5.9





Uma só testemunha não se 
levantará contra alguém por 
qualquer iniquidade ou por 

qualquer pecado, seja qual for 
que cometer; pelo depoimento de 

duas ou três testemunhas, se 
estabelecerá o fato.

Dt 19.15



56 Pois muitos testemunhavam 
falsamente contra Jesus, mas 

os depoimentos não eram 
coerentes. 59 Nem assim o 

testemunho deles era 
coerente.

Mc 14



Nós aceitamos o testemunho 
dos homens, mas o 

testemunho de Deus tem maior 
valor, pois é o testemunho de 

Deus, que ele dá acerca de seu 
Filho.

1Jo 5.9



Quem crê no Filho de Deus 
tem em si mesmo esse 

testemunho. Quem não crê em 
Deus o faz mentiroso, porque 
não crê no testemunho que 
Deus dá acerca de seu Filho.

1Jo 5.10



A Água

1ª Testemunha: : 



Este é aquele que veio por meio 
de água e sangue, Jesus 

Cristo: não somente por água, 
mas por água e sangue. E o 

Espírito é quem dá testemunho, 
porque o Espírito é a verdade. 

1Jo 5.6



7 Há três que dão 
testemunho: 8 o 

Espírito, a água e o 
sangue; e os três são 

unânimes.  
1Jo 5



Em vez disso, um dos 
soldados perfurou o lado 
de Jesus com uma lança, 

e logo saiu sangue e 
água.  

Jo 19.34



Aquele que o viu, disso deu 
testemunho, e o seu 

testemunho é verdadeiro. Ele 
sabe que está dizendo a 

verdade, e dela testemunha 
para que vocês também creiam.

Jo 19.35



No dia seguinte João viu 
Jesus aproximando-se e 

disse: Vejam! É o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado 

do mundo!  
Jo 1.29



Este é aquele a quem eu me 
referi, quando disse: Vem 
depois de mim um homem 

que é superior a mim, 
porque já existia antes de 

mim.
Jo 1.30



Então João deu o 
seguinte testemunho: Eu 

vi o Espírito descer do 
céu como pomba e 

permanecer sobre ele. 
Jo 1.32



Eu não o teria reconhecido, se 
aquele que me enviou para batizar 

com água não me tivesse dito: 
Aquele sobre quem você vir o 

Espírito descer e permanecer, esse 
é o que batiza com o Espírito 

Santo. 
Jo 1.33



Eu vi e testifico 
que este é o 

Filho de Deus. 

Jo 1.34



Eu os batizo com água para 
arrependimento. Mas depois de 
mim vem alguém mais poderoso 

do que eu, tanto que não sou 
digno nem de levar as suas 

sandálias. Ele os batizará com o 
Espírito Santo e com fogo 

Mt 3.11



Então Jesus veio da 
Galileia ao Jordão 

para ser batizado por 
João.  

Mt 3.13



Assim que Jesus foi batizado, 
saiu da água. Naquele 

momento os céus se abriram, e 
ele viu o Espírito de Deus 
descendo como pomba e 

pousando sobre ele.  
Mt 3.16



Então uma voz dos 
céus disse: Este é o 

meu Filho amado, em 
quem me agrado.  

Mt 3.17



O Sangue 

2ª Testemunha: : 



Este é aquele que veio por meio 
de água e sangue, Jesus 

Cristo: não somente por água, 
mas por água e sangue. E o 

Espírito é quem dá testemunho, 
porque o Espírito é a verdade.

1Jo 5.6



7 Há três que dão 
testemunho: 8 o 

Espírito, a água e o 
sangue; e os três são 

unânimes.
1Jo 5



Em vez disso, um dos 
soldados perfurou o lado 
de Jesus com uma lança, 

e logo saiu sangue e 
água.  

Jo 19.34



Aquele que o viu, disso deu 
testemunho, e o seu 

testemunho é verdadeiro. Ele 
sabe que está dizendo a 

verdade, e dela testemunha 
para que vocês também creiam. 

Jo 19.35



Caçoam de mim todos 
os que me veem; 

balançando a cabeça, 
lançam insultos contra 

mim, dizendo:
Sl 22.7



Recorra ao Senhor! 
Que o Senhor o 

liberte! Que ele o 
livre, já que lhe quer 

bem!  Sl 22.8



Como água me derramei, e 
todos os meus ossos estão 

desconjuntados. Meu 
coração se tornou como 
cera; derreteu-se no meu 

íntimo. 
Sl 22.14



Meu vigor secou-se como 
um caco de barro, e a minha 

língua gruda no céu da 
boca; deixaste-me no pó, à 

beira da morte.
Sl 22.15



Cães me rodearam! Um 
bando de homens maus 
me cercou! Perfuraram 
minhas mãos e meus 

pés. 
Sl 22.16



17 Posso contar todos os meus 
ossos, mas eles me encaram 
com desprezo. 18 Dividiram as 

minhas roupas entre si, e 
tiraram sortes pelas minhas 

vestes.  

Sl 22



E houve trevas sobre 
toda a terra, do meio 
dia às três horas da 

tarde. 
Mt 27.45



Naquele momento, o véu 
do santuário rasgou-se 

em duas partes, de alto a 
baixo. A terra tremeu, e 
as rochas se partiram.  

Mt 27.51



Os sepulcros se abriram, 
e os corpos de muitos 

santos que tinham 
morrido foram 
ressuscitados. 

Mt 27.52



E, saindo dos sepulcros, 
depois da ressurreição de 

Jesus, entraram na 
cidade santa e 

apareceram a muitos. 
Mt 27.53



Quando o centurião e os que com 
ele vigiavam Jesus viram o 

terremoto e tudo o que havia 
acontecido, ficaram aterrorizados 
e exclamaram: Verdadeiramente 

este era o Filho de Deus!
Mt 27.54



Portanto, irmãos, temos 
plena confiança para 
entrar no Santo dos 

Santos pelo sangue de 
Jesus, 

Hb 10.19



por um novo e vivo 
caminho que ele nos 

abriu por meio do véu, 
isto é, do seu corpo.

Hb 10.20



Deus tornou pecado por 
nós aquele que não tinha 

pecado, para que nele 
nos tornássemos justiça 

de Deus.
2Co 5.21



O Espírito 

3ª Testemunha: : 



Este é aquele que veio por meio 
de água e sangue, Jesus 

Cristo: não somente por água, 
mas por água e sangue. E o 

Espírito é quem dá testemunho, 
porque o Espírito é a verdade.  

1Jo 5.6



7 Há três que dão 
testemunho: 8 o 

Espírito, a água e o 
sangue; e os três são 

unânimes.  
1Jo 5.3



No princípio era aquele 
que é a Palavra. Ele 

estava com Deus, e era 
Deus.

Jo 1.1



Ela estava com 
Deus no 
princípio. 

Jo 1.2



Aquele que é a Palavra tornou-
se carne e viveu entre nós. 

Vimos a sua glória, glória como 
do Unigênito vindo do Pai, 

cheio de graça e de verdade.
Jo 1.14



Eu vim do Pai e 
entrei no mundo; 

agora deixo o mundo 
e volto para o Pai. 

Jo 16.28



Foi a respeito dessa 
salvação que os profetas 

que falaram da graça 
destinada a vocês 

investigaram e 
examinaram,

1Pe 1.10



 procurando saber o tempo e as 
circunstâncias para os quais 

apontava o Espírito de Cristo que 
neles estava, quando lhes 

predisse os sofrimentos de Cristo 
e as glórias que se seguiriam 

àqueles sofrimentos.
1Pe 1.11



A eles foi revelado que estavam 
ministrando, não para si próprios, mas 
para vocês, quando falaram das coisas 
que agora lhes foram anunciadas por 
meio daqueles que lhes pregaram o 

evangelho pelo Espírito Santo enviado do 
céu; coisas que até os anjos anseiam 

observar.
1Pe 1.12



Foi assim o nascimento de Jesus 
Cristo: Maria, sua mãe, estava 

prometida em casamento a José, 
mas, antes que se unissem, 

achou-se grávida pelo Espírito 
Santo.

Mt 1.18



Por ser José, seu marido, 
um homem justo, e não 

querendo expô-la à desonra 
pública, pretendia anular o 
casamento secretamente.

Mt 1.19



Mas, depois de ter pensado nisso, 
apareceu-lhe um anjo do Senhor 
em sonho e disse: José, filho de 

Davi, não tema receber Maria 
como sua esposa, pois o que nela 

foi gerado procede do Espírito 
Santo.

Mt 1.20



Assim que Jesus foi batizado, 
saiu da água. Naquele 

momento os céus se abriram, e 
ele viu o Espírito de Deus 
descendo como pomba e 

pousando sobre ele.
Mt 3.16



Então Jesus foi levado 
pelo Espírito ao 

deserto, para ser 
tentado pelo diabo.

Mt 4.1



como Deus ungiu a Jesus de 
Nazaré com o Espírito Santo e 
poder, e como ele andou por 
toda parte fazendo o bem e 
curando todos os oprimidos 

pelo diabo, porque Deus 
estava com ele. At 10.38



Quando vier o Conselheiro, 
que eu enviarei a vocês da 
parte do Pai, o Espírito da 

verdade que provém do Pai, ele 
testemunhará a meu respeito.

Jo 15.26



Conclusão:: 
Para que esse 
testemunho? 



o Espírito, a água 
e o sangue; e os 

três são 
unânimes. 

1Jo 5.8



Nós aceitamos o testemunho 
dos homens, mas o 

testemunho de Deus tem maior 
valor, pois é o testemunho de 

Deus, que ele dá acerca de seu 
Filho.  

1Jo 5.9



Nós aceitamos o testemunho 
dos homens, mas o 

testemunho de Deus tem maior 
valor, pois é o testemunho de 

Deus, que ele dá acerca de seu 
Filho.   

1Jo 5.9



Quem crê no Filho de Deus tem 
em si mesmo esse 

testemunho. Quem não crê em 
Deus o faz mentiroso, porque 
não crê no testemunho que 

Deus dá acerca de seu Filho.   
1Jo 5.10



E este é o testemunho: 
Deus nos deu a vida 

eterna, e essa vida está 
em seu Filho. 

1Jo 5.11



Quem tem o Filho, 
tem a vida; quem não 
tem o Filho de Deus, 

não tem a vida.    
1Jo 5.12



Esta é a vida eterna: que 
te conheçam, o único 
Deus verdadeiro, e a 
Jesus Cristo, a quem 

enviaste.     
Jo 17.3



O ladrão vem somente 
para roubar, matar e 

destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham 

em abundância.    
Jo 10.10



Na verdade, fez Jesus 
diante dos discípulos 

muitos outros sinais que 
não estão escritos neste 

livro. 
Jo 20.30



Estes, porém, foram 
registrados para que creiais 
que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome.     

Jo 20.31



Escrevi-lhes estas 
coisas, a vocês que 

creem no nome do Filho 
de Deus, para que vocês 
saibam que têm a vida 

eterna.     1Jo 5.13



Escrevi-lhes estas 
coisas, a vocês que 

creem no nome do Filho 
de Deus, para que vocês 
saibam que têm a vida 

eterna.     1Jo 5.13


