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O QUE É UM TREINAMENTO BÍBLICO ORAL?
1. É uma ênfase no uso da Bíblia como ela foi
escrita:
a) A Bíblia é compota de 75% de narrativas.
b) Jesus usou parábolas e perguntas.
c) É uma reprodução precisa do texto escrito.
d) É uma ênfase na memorização e meditação nas
Escrituras.

2. É um estilo de aprendizagem multisensorial:
a) Você ouve a história.
b) O que você visualiza a história.
c) O que você sente quando está envolvido na
história.
d) Como você
rapidamente.

relembra

a

história

mais

e) Permite que você crie músicas, dramatize ou
desenhe a história.

3. É um ensino interativo e um processo de
descobertas:
a) Dirigido por perguntas e respostas.
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b) O estudante relembra algo em que ele está
envolvido.
c) O estudante é guiado para descobrir os
tesouros da Palavra de Deus.
d) O Espírito Santo é aquele que revela a verdade.

4. É uma ênfase na aplicação:
a) As lições da Bíblia são para ser obedecidas.
b) As histórias bíblicas são relacionadas ao dia-adia.
c) Aplicações individuais vêm especificamente do
Espírito Santo.

5. É uma ferramenta poderosa de comunicação:
a) A Palavra de Deus é mais cortante do que
espada de dois gumes.
b) A Bíblia cruza culturas e está além do tempo.
c) Envolve emoção e experiências pessoais.
d) A Bíblia está traduzida para muitas línguas e
pode facilmente ser usada como livro texto.
e) Fazer perguntas
pensarem.

permite

aos

estudantes
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6. Permite o aprendizado por meio diferente ao
convencional, nos Estados Unidos 85% das
pessoas são consideradas funcionalmente
iletradas1:
a) 4% Iletradas.
b) 29% Funcionalmente Iletradas.
c) 44% Preferem aprender oralmente.
d) 13% são altamente letradas
aprender por meio da leitura.

e

preferem

1

O Brasil tem atualmente cerca de 16 milhões de analfabetos. Cada
vez mais, no mundo, adota-se o conceito de analfabeto funcional, 30
milhões de brasileiros, considerando a população de 15 anos ou mais.
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COMO DIRIGIR UMA CLASSE DE TREINAMENTO
BÍBLICO ORAL

A baixo estão presentes algumas suguestões que
ajudarão os professores a dirigirem sua classe de
Treinamento Bíblico Oral, São aspectos que estimularão a
discussão do grupo e uma ampliação da visão sobre a
história bíblica estudada.

Explorando o Texto Bíblico
Algum evento importante aconteceu antes da passagem
Biblica em estudo, que possa me ajudar a entender
melhor o conteúdo da história?
Circunstâncias:
Descreva a situação. Como posso me inserir nessa
história me sentir o que os personagens sentiram,
vivenciar a situação?
Observe:
Observe cada cena do texto Bíblico, observe o que é dito
ou feito, as informações espirituais sobre as pessoas
envolvidas na passagem ... ou sobre Deus.
Observe também seus alunos: O que as respostas em
cada seção mostram sobre a vida espiritual de seus
alunos, como confiança, raiva, dúvida, etc.
Escolhas:
A maioria das passagens mostram escolhas feitas por
alguém. Você vê nesta passagem escolhas feitas por
Deus
por
outras
pessoas?
Examine essas escolhas. Será que as decisões
manifestam
sentimentos
como
orgulho,
perdão,
humildade, ódio, bondade, medo ou respeito?
Você pode pensar em outras escolhas (boas ou más) que
poderiam ter sido tomadas.
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Resultados:
Quais são os resultados que você vê em cada escolha
feita?
Impacto:
Quem foi influenciado, direta ou indiretamente, por cada
escolha e como?
Deus:
Quais são as características de Deus que você vê, tais
como a paciência, a misericórdia, a raiva, poder, amor ou
interesse? Será que o Senhor encorajou, advertiu ou
ensinou algo? Como é que Deus responde às pessoas?
Como as pessoas podem responder a Deus?

Aplicando à Vida dos Alunos
(Questões para Discussões)

Revisão:
Reveja as observações que você fez durante a exploração
do texto. Para cada observação feita, pense em como
poderá aplicá-las ao dias atuais.
Circunstâncias:
Pergunte a si mesmo, será que eu, ou alguém que eu
conheça, caso estivesse em uma situação semelhante,
agiria da mesma forma?
O que estou fazendo ou dizendo que é similar (ou
diferente) a reação das pessoas nesta passagem das
Escrituras?
Sou eu um crente ou incrédulo? Estou em paz ou
confuso? Estou buscando a Deus? O que posso aprender
com os gestos e as palavras que eu vi nesta passagem?
Escolhas:
Quais escolhas eu fiz sobre esse aspecto do texto antes
8

de entendê-lo? Quais escolhas estou fazendo agora?
Existem melhores escolhas que poderiam ser feitas?
Resultado / Impacto:
Quais foram (ou poderiam ter sido) as conseqüências de
minhas escolhas? Quem foi (pode ser) afetado por elas?
Deus:
Eu vejo Deus trabalhando em minha vida? O que eu
poderia aprender com essa história sobre Deus e Seu
caráter? O que nesta história pode me ajudar a crescer
espiritualmente?

Para acompanhamento pedagógico entre em contato com
o SETELL.

Pr. Anilton Oliveira da Silva
Diretor Acadêmico Setell
vemsemear@gmail.com
www.vemsemear.com.br
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29. O Nascimento de Jesus
Mateus 1:18-25
Mateus 1
18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria,
sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19 Mas José, seu esposo,
sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la
secretamente.
20 Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em
sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não
temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é
do Espírito Santo. 21 Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome
de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
22 Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito
pelo Senhor por intermédio do profeta: 23 Eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome
de Emanuel (que quer dizer: Deus conosco).
24 Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do
Senhor e recebeu sua mulher. 25 Contudo, não a conheceu,
enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de
Jesus.
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Questões para Estudo: O Nascimento de Jesus
Mateus 1:18-25

Introdução:
Esta história tem lugar após o período de tempo coberto pelo
Antigo Testamento e 400 anos de silêncio de Deus. Deus havia
falado sobre a vinda do Messias através dos profetas do Antigo
Testamento, e agora o tempo de espera chegava a um
encerramento. Este "prometido em Israel, foi o homem Jesus. O
nome Jesus foi escolhido por Deus, já que significa Salvador, e
como Deus o enviou para ser o Salvador do mundo inteiro.
Objetivos:
Conhecer – Para saber que Jesus é Deus e homem, para
entender que Deus tinha um plano e propósito desde o início
do tempo que Ele está constantemente pondo em
movimento. Para entender o poder do Espírito Santo e da
fidelidade de Deus.
Atitude – Para ter um coração que confia no Senhor Deus,
ter um espírito de confiança, não de medo, ter uma atitude
rendeu o que o Senhor deseja realizar.
Ações – Para fazer o que o Senhor ordena, para ser
obediente ao Senhor, mesmo que não faz sentido.
Versos para Memorizar:
Hebreus 1:1-2 “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e
de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias,
nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as
coisas, pelo qual também fez o universo.”
Textos para Estudo:
Isaías 7:14; 9:2-6; Colossenses 2:9; Hebreus 1:1-3
Explorando o Texto:
1. Como foi encontrada a Maria com a criança quando ela
era virgem? (Mateus 1:18, 23. Pelo poder do Espírito
Santo).
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2. Uma vez que Jesus nasceu de Maria através do Espírito
Santo, o que isso faz ele? (Mateus 1:21, 23. Filho do
Homem e Filho de Deus.)
3. Como é o personagem Joseph descreveu? (Mateus 1:19.
Joseph era justo e cheio de integridade).
4. Como é que Joseph responder quando ele encontra Maria
com a criança? (Mateus 1:20. Ele considera suas opções
sobre como proceder.)
5. Quem aparece a José e como ele aparece? (Mateus 1:20.
Um anjo do Senhor apareceu através de um sonho.)
6. O que faz o anjo dizer Joseph? (Mateus 1:20-21. O anjo
disse: "Não tenhais medo." "Levar Maria para casa como
sua esposa". "Dar à criança o nome de Jesus").
7. O que é declarada como "objectivo Jesus? (Mateus 1:21.
Jesus salvará o seu povo dos seus pecados).
8. Como o nascimento de Jesus é encaixar o plano de
Deus? (Mateus 1:22. Tudo isto aconteceu para se
cumprir o que o Senhor tinha dito.)
9. O nome era Jesus de ser chamado eo que significa isso?
(Mateus 1:23. Ele era para ser chamado Emanuel: Deus
conosco).
10. O que fazer quando Joseph ele acordou? (Mateus 1:24.
Ele fez o que o anjo lhe havia ordenado.)
11. Qual era o relacionamento de José com Maria antes do
nascimento de Jesus? (Mateus 1:24-25. Ele levou para
casa como sua esposa, mas não tinha a união com ela.)
Questões para Discussão:
1. Como Maria, nós estamos olhando para o Espírito Santo
para fazer coisas milagrosas na nossa vida? (Mateus
1:18, 23)
2. Que diferença faz que Jesus era Deus e homem?
(Mateus 1:21, 23) [Ele é perfeitamente capaz de se
relacionar conosco como homem e, ao mesmo tempo Ele
é capaz de ser perfeitamente soberano e servir como o
sacrifício perfeito e mediador dos nossos pecados.]
3. Qual é a aparência vida justa como? (Mateus 1:19)
4. Como você tomar decisões? (Mateus 1:20)
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5. Como o Senhor aparecer ou falar com você? (Mateus
1:20) [O Senhor vem e fala conosco através da Sua
Palavra, através de momentos de escuta na oração, etc]
6. Por que nós não precisamos ter medo das coisas que
acontecem em nossa vida? (Mateus 1:20) [Não
precisamos ter medo porque Deus está conosco.]
7. O que Jesus te salvar? Como? (Mateus 1:21) [Jesus nos
salva do nosso pecado como o sacrifício perfeito e
santo.]
8. O que se sabe sobre Jesus antes que Ele é mesmo de
nascer? Qual é o seu propósito? (Mateus 1:21) [Jesus foi
declarado para salvar o seu povo dos seus pecados.]
9. Discutir o significado de três nomes de Jesus (Jesus,
Cristo, Emmanuel) [O nome Jesus significa Salvador,
aquele que iria salvar o seu povo dos seus pecados.
(Mateus 1:21). Cristo significa Ungido, o Messias.
Emanuel significa Deus está conosco (Mateus 1:23).]
10. Como podemos ter certeza de fidelidade de Deus?
(Mateus 1:22) [Ele cumpre o que Ele diz que vai fazer.]
11. Porque é que o nome de Emanuel é importante? (Mateus
1:23) [Ele define Deus como pessoais e quem deseja
estar conosco.]
12. Que tipo de obediência é mostrar José, quando o Senhor
lhe deu instrução? (Mateus 1:24-25) [Joseph mostra
obediência incondicional como ele cumpre exatamente o
que o Senhor lhe tinha ordenado.]
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30. O Batismo e a Tentação de Jesus
Mateus 3:1-4:11
Mateus 3
1 Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da
Judéia e dizia: 2 Arrependei-vos, porque está próximo o reino
dos céus. 3 Porque este é o referido por intermédio do profeta
Isaías: Voz do que clama no deserto:
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
4 Usava João vestes de pêlos de camelo e um cinto de couro; a
sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. 5 Então, saíam
a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança
do Jordão; 6 e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando
os seus pecados.
7 Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao
batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir
da ira vindoura? 8 Produzi, pois, frutos dignos de
arrependimento; 9 e não comeceis a dizer entre vós mesmos:
Temos por pai a Abraão; porque eu vos afirmo que destas pedras
Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10 Já está posto o machado à
raiz das árvores; toda árvore, pois, que não produz bom fruto é
cortada e lançada ao fogo.
11 Eu vos batizo com {com; ou em} água, para {para; ou à vista
de} arrependimento; mas aquele que vem depois de mim é mais
poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele
vos batizará com {com; ou em} o Espírito Santo e com {com; ou
em} fogo. 12 A sua pá, ele a tem na mão e limpará
completamente a sua eira; recolherá o seu trigo no celeiro, mas
queimará a palha em fogo inextinguível.
13 Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a
fim de que João o batizasse. 14 Ele, porém, o dissuadia, dizendo:
Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?
15 Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim,
nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu.
15

16 Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os
céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo
sobre ele. 17 E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu
Filho amado, em quem me comprazo.
Mateus 4
1 A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser
tentado pelo diabo. 2 E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta
noites, teve fome. 3 Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse:
Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em
pães.
4 Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
5 Então, o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o sobre o
pináculo do templo 6 e lhe disse: Se és Filho de Deus, atira-te
abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu
respeito que te guardem; e: Eles te susterão nas suas mãos, para
não tropeçares nalguma pedra.
7 Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o
Senhor, teu Deus.
8 Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe
todos os reinos do mundo e a glória deles 9 e lhe disse: Tudo isto
te darei se, prostrado, me adorares.
10 Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está
escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto.
11 Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o
serviram.
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Questões para Estudo: O Batismo e a Tentação de Jesus
Mateus 3:1-4:11
Introdução:
João Batista prepara o caminho para Jesus, chamando as pessoas
para um baptismo de penitência. Ele aponta para uma maior
Aquele que está para vir: Jesus Cristo, que salvará o povo dos
seus pecados. No entanto, a fim de nos salvar de nossos
pecados, Jesus teve que ser o sacrifício perfeito, o que significa
um cumprimento total da lei. Jesus começou Seu ministério,
indo a João para ser batizado. Através de seu batismo, a
Trindade está presente (Pai, Filho e Espírito Santo), como forma
de mostrar a autoridade de Deus. Após o batismo de Cristo,
vemos o Espírito de Deus, levando Jesus para ser tentado pelo
diabo. Deus dirigiu esse que Jesus poderia ser tentado em todos
os sentidos, assim como nós somos, ainda sem pecado. Desta
forma, Jesus é capaz de servir como nosso grande Sumo
Sacerdote, ao Pai e compreender plenamente a nossa fraqueza.
Objetivos:
Conhecer – Para entender a graça de Deus através do
batismo. Para entender o lugar de Jesus na Santíssima
Trindade. Para saber que Deus tem um propósito em meio a
ensaios, para saber como reagir à tentação.
Atitude – Para fazer o batismo e da Palavra de alto
prioridades Deus em nossas vidas, para reconhecer o poder
de Deus sobre Satanás em nossas vidas.
Ações – Para pregar o arrependimento e salvação para todos,
a dispensar livremente os meios da graça, o batismo ea
Palavra de Deus, de estar equipados com as Escrituras para
combater ataques de Satanás.
Versos para Memorizar:
Atos 2:38-39 “Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada
um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão
dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois
para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os
que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus,
chamar.”
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Hebreus 4:14-16 “Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como
grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos
firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que
não possa compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi ele
tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem
pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao
trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos
graça para socorro em ocasião oportuna.”
Textos para Estudo:
Isaías 40:28-31; Marcos 16:16; João 10:10; Atos 2:38; Romanos
6:3-4; 1 Coríntios 10:13; Tito 3:4-7; Hebreus 4: 14-16; Tiago
1:2; 1 Pedro 3:21; 5:8-9; 1 João 2:1-2, 15-17
Explorando o Texto:
1. Qual foi a mensagem que João Batista pregava? (Mateus
3:2. "Arrependei-vos, o reino dos céus está" perto).
2. Quem foi profetizado pelo profeta Isaías? (Mateus 3:3.
João Batista foi predita pelo profeta Isaías.)
3. Onde estavam as pessoas estão vindo? (Mateus 3:5. As
pessoas vinham de Jerusalém, da Judéia, e toda a região
do Jordão).
4. Porque foram as pessoas que procuram João Batista?
(Mateus 3:6. As pessoas vieram confessar seus pecados
e ser batizado.)
5. Qual foi a advertência John aos fariseus e saduceus?
(Mateus 3:8. Ele aconselhou-os a produzir frutos dignos
de arrependimento.)
6. O que vai acontecer com a árvore que não produzir bons
frutos? (Mateus 3:10. Será cortada e lançada ao fogo.)
7. Quem é aquele que vem depois de John? (Mateus 3:1114. Aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com
fogo [Jesus].)
8. Por que Jesus vá para o Rio Jordão? (Mateus 3:13. Jesus
foi ser batizado por João Batista).
9. Qual foi a resposta de John 'decisão para o batismo de
Jesus? Por que? (Mateus 3:14-15. João sentiu-se
indigno de batizar o Messias, mas ele finalmente
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

concordou em fazê-lo quando Jesus lhe disse que era a
coisa certa a fazer.)
O que aconteceu depois do batismo de Jesus? (Mateus
3:16-17. Céu se abriu, o Espírito de Deus desceu sobre
Jesus e uma voz do céu [o Pai] falou dizendo: "Este é o
meu Filho, a quem eu amo, com ele eu sou-feliz" bem.)
Quem conduziu Jesus ao deserto? (Mateus 4:1. O
Espírito de Deus).
Por que o Jesus levar Espírito ao deserto? (Mateus 4:1.
Para ser tentado pelo diabo).
O que Jesus estava fazendo, enquanto no deserto durante
40 dias e as noites? (Mateus 4:2. Jesus estava em jejum).
Como é que Satanás primeiro tentar Jesus no deserto?
(Mateus 4:3. Satanás usou a tentação do corpo: “Se és o
Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem
em pães.”)
Qual foi a segunda tentação de Cristo? (Mateus 4:6.
Satanás usou a tentação da mente, quando ele sugeriu
que Jesus se jogar para baixo do templo, a fim de provar
que Ele era o Filho de Deus, por ter anjos protegendo-o
de atingir a terra (ver também Salmo 91:11-12).
O que é significativo sobre a segunda tentação de
Satanás? (Mateus 4:6. O diabo tenta seduzir Jesus
através da Palavra de Deus.)
Qual é o Satanás lança terceira tentação antes de Jesus?
(Mateus 4:8-9. Satanás usou a Tentação dos olhos como
mostra Jesus todos os reinos e seu esplendor. Ele oferece
a Jesus se Jesus se curvarão e adorá-lo.)
Como é que Jesus responde a todas as três tentações?
(Mateus 4:4, 7, 10. Jesus responde apenas com a Palavra
de Deus: “Está escrito ...”)
Qual foi firme comando 'Jesus a Satanás após a tentação
final? (Mateus 4:10. Jesus disse: “Longe de mim,
Satanás!”)
O que aconteceu depois à esquerda Jesus diabo? (Mateus
4:11. Anjos chegou e acompanhou-o.)
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Questões para Discussão:
1. O que significa para nós a arrepender-se?
[Arrependimento significa para nós, desdenham do
nosso pecado, 180, e ao fazê-lo, voltando-se para Jesus.]
2. Que tipo de homem era John? (Mateus 3:2-4) [John era
um homem simples no deserto, com uma mensagem
simples de arrependimento, a fim de preparar o caminho
para o Senhor.]
3. Como podemos ser como John preparando o caminho
para o Senhor? [Nós podemos cumprir a Grande
Comissão, contando aos outros sobre Jesus, pregar e
proclamar a Palavra de Deus, e chamar os outros para o
arrependimento.]
4. Quais eram os fariseus confiando no para a sua
salvação? (Mateus 3:9) [Os fariseus eram confiando em
Abraão como seu ancestral. Eles estavam confiantes na
relação que Deus tinha com Abraão em vez de a relação
que eles precisavam para ter com Deus.]
5. Que tipo de atitude que devemos ter para buscar as
coisas de Deus? [Devemos avidamente buscam e desejo
de segui-lo incondicionalmente.]
6. Que Deus as coisas poderiam ser alerta-lo sobre a sua
vida?
7. Quais devem ser as nossas vidas parece que vivemos em
arrependimento? (Mateus 3:8-9) [Devemos estar
produzindo bons frutos.]
8. Qual é a conseqüência por não produzir bons frutos em
sua vida? Que tipo de fruto você está produzindo?
(Mateus 3:10)
9. Quais são alguns dos efeitos do batismo? (Mateus 3:1617) [O Espírito Santo está presente e Deus
amorosamente olha para nós como Seus filhos.]
10. O que Jesus fez para receber o dom do Espírito Santo?
[Ele foi batizado].
11. Onde vemos a Trindade na história? (Mateus 3:16-17)
["Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe
abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como
pomba, vindo sobre ele. eis uma voz dos céus, que dizia:
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo."
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12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Jesus é visto como o Filho de Deus. A voz do céu,
mostra Deus Pai. O Espírito de Deus está presente na
forma de uma pomba, descer sobre Jesus.]
Você está sendo conduzido pelo Espírito ou pela carne?
Por que o Espírito levar Jesus para ser tentado? (Mateus
4:1) [Jesus foi tentado em todos os sentidos como nós
somos, mas sem pecado, para que ele pudesse servir para
ser o sacrifício perfeito e imaculado (Hebreus 4:15)]
O "deserto" que você está enfrentando?
Você está vivendo a Palavra de Deus?
Como o Diabo tentar causar Jesus para o pecado?
(1 João 2:15-17) [Satanás tentou Jesus a pecar por tentálo com a concupiscência da carne (fome), a
concupiscência dos olhos (riqueza do mundo), ea
soberba da vida (atirar-se para baixo).]
Quais são os meios que você está tentado em seu corpo,
a mente e os olhos?
Como você responde às suas tentações? Como devemos
resistir à tentação? (1 Coríntios 10:13, 1 Pedro 5:8-9)
O que / quem você adora fazer ou adorar? (Mateus 4:10)
[O Senhor Deus e Ele só.]
O que é visto sobre a natureza de Deus através dos anjos
irão Jesus depois de sua tentação? (Mateus 4:11) [Ele
nunca nos deixará nem nos abandonará.]
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31. Um Homem Endemoninhado
Marcos 5:1-20
Marcos 5
1 Entrementes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos
gerasenos. 2 Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu
encontro, um homem possesso de espírito imundo, 3 o qual vivia
nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendêlo; 4 porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e
cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões,
despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo.
5 Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os
sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. 6 Quando, de
longe, viu Jesus, correu e o adorou, 7 exclamando com alta voz:
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjurote por Deus que não me atormentes! 8 Porque Jesus lhe dissera:
Espírito imundo, sai desse homem!
9 E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é
o meu nome, porque somos muitos. 10 E rogou-lhe
encarecidamente que os não mandasse para fora do país.
11 Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos.
12 E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos
para os porcos, para que entremos neles. 13 Jesus o permitiu.
Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos; e a
manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro
abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram.
14 Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos
campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. 15 Indo ter
com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião,
assentado, vestido, em perfeito juízo; e temeram. 16 Os que
haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao
endemoninhado e acerca dos porcos. 17 E entraram a rogar-lhe
que se retirasse da terra deles.
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18 Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora
endemoninhado que o deixasse estar com ele. 19 Jesus, porém,
não lho permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para tua casa, para os
teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve
compaixão de ti. 20 Então, ele foi e começou a proclamar em
Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera; e todos se admiravam.
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Questões para Estudo: Um Homem Endemoninhado
Marcos 5:1-20
Introdução:
Depois que Jesus tinha acabado a ensinar o povo Ele foi com
seus discípulos através do Mar da Galiléia. Sobre o mar,
Acalmou o vento e as ondas e seus discípulos face a face com a
realidade de que seu rabino estava mais do que apenas um
rabino, Ele era o Filho de Deus. Como eles desembarcaram do
outro lado do mar da Galiléia, que se aproximou de um novo
obstáculo: um homem que estava possuído pelo demônio.
Objetivos:
Conhecer – Para entender o que Jesus tem poder sobre os
espíritos maus, para perceber que Jesus tem compaixão por
todos os homens, mesmo aqueles que são "contra ele.” Para
reconhecer Jesus como o Deus Altíssimo e Senhor de nossas
próprias vidas.
Atitude – Para ter um coração de todos os homens e um
desejo de ver todos os salvos, a não temer os espíritos maus
ou coisas deste mundo, mas perceber que a força por trás de
nós é maior do que o poder à frente de nós.
Ações – Para enfrentar o mal no poder de Jesus. Para
apresentar o poder transformador de Jesus Cristo aos outros.
Versos para Memorizar:
Atos 3:16 “Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome
fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis; sim, a fé
que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença
de todos vós.”
Textos para Estudo:
Lucas 10:17-20; Atos 3:11-16; 19:13-17; Tiago 2:19
Explorando o Texto:
1. Quando Jesus saiu do barco na região dos gerasenos, que
veio a encontrá-lo? (Marcos 5:2. Um homem com um
espírito maligno.)
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2. O que era diferente sobre este homem? (Marcos 5:3-5.
Ele morava nos sepulcros, era incapaz de estar vinculado
ou preso, ele grita durante a noite e se cortou.)
3. Qual foi a reação do homem que este Jesus? (Marcos 5:
6-7, 10. Ele confessou e pediu perdão.)
4. Quem ele reconhece Jesus de ser? (Marcos 5:7. O
homem possuído pelo demônio reconheceu Jesus como
o Filho do Deus Altíssimo.)
5. O que os demônios pedir a Jesus? (Marcos 5:7, 10, 12.
Eles implorou por misericórdia, especialmente pedindo
para ser expulso no rebanho de 2.000 porcos que
estavam pastando nas proximidades.)
6. Qual foi o homem como Jesus após expulsar os
espíritos? (Marcos 5:15. Ele estava vestido e em perfeito
juízo.)
7. Qual foi a reação do povo de gerasenos para a cura do
homem possesso por demônios? (Marcos 5:17. As
pessoas estavam com muito medo e pediu para Jesus
para deixar sua área).
8. O que o homem que havia sido possuído demônio pedir
a Jesus? (Marcos 5:18. Ele perguntou a Jesus se ele
poderia ir com ele.)
9. O que Jesus disse ao homem para ir e fazer? (Marcos
5:19. Vá e diga aos seus familiares o quanto o Senhor
fez e como teve misericórdia.)
Questões para Discussão:
1. Que pessoas são vocês para trazer o evangelho a?
(Marcos 5:2-5) [Todas as pessoas, até mesmo o demônio
possuído.]
2. Qual é a sua reação quando você vê Jesus?
3. Quem você reconhece Jesus como? Quem você precisa
entrar para ver como Jesus? (Marcos 5:7) [O Filho do
Deus Altíssimo maioria.]
4. Quando Jesus saiu do barco na região dos gerasenos, que
veio a encontrá-lo? (Marcos 5:2. Um homem com um
espírito maligno.)

25

5. O que era diferente sobre este homem? (Marcos 5:3-5.
Ele morava nos sepulcros, era incapaz de estar vinculado
ou preso, ele grita durante a noite e se cortou.)
6. Qual foi a reação do homem que este Jesus? (Marcos 5:
6-7, 10. Ele confessou e pediu perdão.)
7. Quem ele reconhece Jesus de ser? (Marcos 5:7. O
homem possuído pelo demônio reconheceu Jesus como
o Filho do Deus Altíssimo.)
8. Qual é a sua atitude a ser como um cristão de confrontar
pecado e maus espíritos? (Marcos 5:8) [Nossa comando
é confrontar o pecado e para comandar o mal afastar-se
do anfitrião.]
9. Que autoridade temos através de Cristo? (Mateus 28:18,
Lucas 10:17-20) [autoridade Todos no céu e na terra foi
dado a Jesus. Por sua vez, essa mesma autoridade foi
encomendado a nós por Jesus para a nossa presença
neste mundo.]
10. Marcos 5:9 diz: "Ele lhes deu permissão." O que você
aprendeu com essa afirmação? Relacionar esta afirmação
com a história de Jó e pedido de Satanás de Deus (Jó 1).
11. Que mudança houve na sua vida depois de reconhecer
Jesus como o Senhor Deus? (Marcos 5:2-5, 15)
12. Qual foi a reação das pessoas ao seu redor para a
mudança em sua vida?
13. O que deve o seu olhar como o ministério para aqueles
ao seu redor? (Marcos 5:19-20) [Devemos dizer e
testemunhar de tudo o que o Senhor Deus fez por nós.]
14. Por que Jesus não permitir que o homem a ir com ele?
(Marcos 5:18-19) [O homem pode ir e ser um
missionário de sua própria família e amigos
proclamando que Deus tinha feito.]
15. Como devemos reagir quando Deus nos pede para fazer
algo que não eram necessariamente esperando? (Marcos
5:19) [Devemos aceitar plenamente o chamado de Deus
como Ele conhece o plano e propósito de todas as coisas
que funcionam em conjunto.]
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32. A Parábola do Semeador
Marcos 4:1-20
Marcos 4
1 Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa
multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou,
afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia.
2 Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer
do seu doutrinamento. 3 Ouvi: Eis que saiu o semeador a semear.
4 E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as
aves e a comeram. 5 Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era
pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6 Saindo,
porém, o sol, a queimou; e, porque não tinha raiz, secou-se.
7 Outra parte caiu entre os espinhos; e os espinhos cresceram e a
sufocaram, e não deu fruto. 8 Outra, enfim, caiu em boa terra e
deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e
a cem por um.
9 E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
10 Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os
doze o interrogaram a respeito das parábolas. 11 Ele lhes
respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino
de Deus; mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas,
12 para que, vendo, vejam e não percebam; e, ouvindo, ouçam e
não entendam; para que não venham a converter-se, e haja
perdão para eles.
13 Então, lhes perguntou: Não entendeis esta parábola e como
compreendereis todas as parábolas? 14 O semeador semeia a
palavra. 15 São estes os da beira do caminho, onde a palavra é
semeada; e, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra
semeada neles. 16 Semelhantemente, são estes os semeados em
solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com
alegria. 17 Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo, antes, de
pouca duração; em lhes chegando a angústia ou a perseguição
por causa da palavra, logo se escandalizam. 18 Os outros, os
semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, 19 mas
os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais
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ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela
infrutífera. 20 Os que foram semeados em boa terra são aqueles
que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta
e a cem por um.
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Questões para Estudo: A Parábola do Semeador
Marcos 4:1-20
Introdução:
Jesus usou histórias para ensinar as pessoas sobre o reino de
Deus. Nesta história, Jesus outra vez e usa exemplos comuns
todos os dias para voltar para casa dirigindo um específico e
importante ponto muito. Observe que a semente representa, bem
como o caminho, as pedras e os espinhos como se olhar e
analisar parábola de Jesus.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender que a Palavra de Deus é como
uma semente que nos é dado e perceber que temos de cuidar
que as sementes e olhar para ele crescer.
Atitude – A reconhecer que Deus confia a Sua Palavra para
nós, para estimar as Escrituras e crer em seu poder.
Ação – Para difundir a Palavra de Deus para que seu poder
pode mudar vidas.
Versos para Memorizar:
2 Timóteo 3:16 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a
educação na justiça.”
Textos para Estudo:
Isaías 8:19-20; João 8:31-32; 1 Tessalonicenses 2:13; 2 Timóteo
2:15; 1 Pedro 4:11
Explorando o Texto:
1. Por que Jesus contou parábolas? (Marcos 4:11-12. Para
demonstrar como as pessoas iriam estar vendo, mas não
perceber, mas não a compreensão auditiva).
2. Qual foi o agricultor a fazer na parábola? (Marcos 4:3. O
fazendeiro foi semeando).
3. Onde é que a queda das sementes semeadas? (Marcos
4:4-8. A semente caiu em caminhos, locais rochosos,
espinhos e terra boa.)
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4. O que aconteceu com as sementes no caminho? (Marcos
4:4. vieram as aves e comeram-se as sementes no
caminho.)
5. O que aconteceu com as sementes sobre as rochas?
(Marcos 4:5-6. As sementes cresceram, mas logo secou
ao sol.)
6. O que aconteceu com as sementes de espinhos? (Marcos
4:7. As sementes cresceram, mas foram sufocados fora.)
7. O que aconteceu com as sementes no solo de boa
qualidade? (Marcos 4:8. As sementes no solo bom
cresceu e se multiplicou.)
8. O que é "a semente" nesta parábola? (Marcos 4:14. A
semente é a Palavra de Deus.)
9. O que representam as aves que vêm e arrebatou a
Palavra que é semeada? (Marcos 4:15. Os pássaros
simbolizam Satanás.)
10. O que as pedras representam na história? (Marcos 4:17.
As pedras representam tribulação ou perseguição)
11. O que os espinhos representam nesta história? (Marcos
4:18-19. Os espinhos da vida pode ser preocupações,
sedução das riquezas, ou desejos para outras coisas.)
12. Que é como o bom solo? (Marcos 4:20. os que ouvem a
Palavra, aceitá-lo e multiplicá-lo.)
Questões para Discussão:
1. Como você está ensinando o seu povo? Estás a ouvir e
entender o que as parábolas estão ensinando?
2. Como e quando você está plantando a semente da
Palavra de Deus?
3. Que tipos de pessoas são como o caminho rochoso,
espinhos e no solo bom na sua vida?
4. Que caminhos são pessoas endurecidas a Palavra de
Deus para que ele seja facilmente levados como de aves
como esta parábola? (Marcos 4:15)
5. Quais são os meios que as pessoas permitam problemas
ou a perseguição para matar o crescimento da Palavra de
Deus em suas vidas? (Marcos 4:17)
6. Como fazer as coisas deste mundo sufocar a Palavra de
Deus como os espinhos? (Marcos 4:18-19)
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7. O que acontece como resultado? (Marcos 4:19)
[Tornamo-nos infrutíferos.]
8. Como pode a nossa vida seja como o bom solo com a
Palavra de Deus? (Marcos 4:20) [Não podemos aceitar a
Palavra do Senhor em humildade, crescer e amadurecer
nela e compartilhá-lo com os outros.]
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33. Jesus Multiplica os Pães e Anda sobre o Mar
Marcos 6:30-56
Marcos 6
30 Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram
tudo quanto haviam feito e ensinado. 31 E ele lhes disse: Vinde
repousar um pouco, à parte, num lugar deserto; porque eles não
tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que
iam e vinham.
32 Então, foram sós no barco para um lugar solitário. 33 Muitos,
porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a
pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. 34 Ao
desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se
deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a
ensinar-lhes muitas coisas.
35 Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe
disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora; 36 despedeos para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias,
comprem para si o que comer.
37 Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer.
Disseram-lhe: Iremos comprar duzentos denários de pão para
lhes dar de comer? 38 E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide
ver! E, sabendo-o eles, responderam: Cinco pães e dois peixes.
39 Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem, em
grupos, sobre a relva verde. 40 E o fizeram, repartindo-se em
grupos de cem em cem e de cinqüenta em cinqüenta.
41 Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os
olhos ao céu, os abençoou; e, partindo os pães, deu-os aos
discípulos para que os distribuíssem; e por todos repartiu
também os dois peixes. 42 Todos comeram e se fartaram; 43 e
ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de
peixe. 44 Os que comeram dos pães eram cinco mil homens.
45 Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e
passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele
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despedia a multidão. 46 E, tendo-os despedido, subiu ao monte
para orar.
47 Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele,
sozinho em terra. 48 E, vendo-os em dificuldade a remar, porque
o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite,
veio ter com eles, andando por sobre o mar; e queria tomar-lhes
a dianteira. 49 Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar,
pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram.
50 Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou
e disse: Tende bom ânimo! Sou eu. Não temais! 51 E subiu para
o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si
atônitos, 52 porque não haviam compreendido o milagre dos
pães; antes, o seu coração estava endurecido.
53 Estando já no outro lado, chegaram a terra, em Genesaré,
onde aportaram. 54 Saindo eles do barco, logo o povo
reconheceu Jesus; 55 e, percorrendo toda aquela região, traziam
em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava.
56 Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos,
punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse
tocar ao menos na orla da sua veste; e quantos a tocavam saíam
curados.
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Questões para Estudo: Jesus Multiplica os Pães
e Anda sobre o Mar
Marcos 6:30-44 & 45-56
Introdução:
Jesus enviou os discípulos dois a dois para fazer ministério. Ao
retornar, eles encontraram grandes multidões que pretendiam
estar com Jesus. Entretanto, do povo, não são muitos a pensar
sobre sua fome, imediatamente à esquerda o que estavam
fazendo, a fim de seguir a Cristo. Jesus, a compaixão para o
povo, milagrosamente fornece o alimento da abundância
suficiente para todos eles devem ser satisfeitas. Após seu
encontro com as grandes multidões, Jesus continua a demonstrar
a fé de seus discípulos, e instrui-los a respeito de sua identidade
como todo-poderoso Filho de Deus. Assim, Jesus reuniu os
continuamente em torno dele, onde eles estavam, na sua hora de
necessidade e mostrou-lhes compaixão perfeita.
Objetivos:
Conhecer – Para entender que Jesus tem poder sobre
qualquer e todas as coisas, para entender a necessidade de
retirar a encontrar o Senhor em oração, para saber que
podemos tomar todos os cuidados a Jesus porque Ele cuida
de nós.
Atitude – De confiar em Jesus com suas dores, medos e
necessidades, para amaciar e humilde nossos corações para
que eles sejam sensíveis ao trabalho do Senhor.
Ação – De olhar para o Senhor Jesus para a nossa paz
perfeita e disposição.
Versos para Memorizar:
Colossenses 1:16-17 “Pois, nele [Jesus], foram criadas todas as
coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam
tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as
coisas. Nele, tudo subsiste.”
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Textos para Estudo:
Jonas 1:13-16; João 6:30-35; Efésios 1:19-23; Colossenses 1:1523; 1 Pedro 5:6-7
Explorando o Texto:
1. Aonde Jesus vai com seus discípulos e por quê?
(Marcos 6:31. Para um lugar calmo e solitário, a fim de
descansar.)
2. O que as pessoas fazem que o viu sair? (Marcos 6:33.
Quando o povo viu-o sair, eles corriam na frente dele.)
3. O que era "A resposta de Jesus às multidões de pessoas
reunidas na praia que ele chegou? (Marcos 6:34. Ele teve
compaixão deles.)
4. O que os discípulos de Jesus dizer que fazer? (Marcos
6:35-36. Os discípulos de Jesus lhe disse para enviar as
pessoas para longe para conseguir comida, uma vez que
já era muito tarde.)
5. O que Jesus queria dizer aos discípulos que fazer?
(Marcos 6:37. Jesus disse: "Dai-lhes vós de comer").
6. Qual foi a resposta duvidosa discípulos para alimentar a
5.000? (Marcos 6:37. Os discípulos se queixaram de que
até 8 meses de salário de um homem não seria suficiente
para comprar comida para todo o povo.)
7. O que eles têm para dar ao povo e quantas pessoas
estavam lá? (Marcos 6:38, 44. Os discípulos só tinham
cinco pães e dois peixes, enquanto havia apenas 5.000
homens presentes.)
8. Onde o alimento extra vem? (Marcos 6:41. A comida
extra foi uma bênção do céu.)
9. Qual foi a reação do povo? (Marcos 6:42. As pessoas
comeram e ficaram saciados.)
10. Onde é que Jesus e os discípulos vão à noite? (Marcos
6:45-46. Os discípulos foram enviados à frente para
Betsaida, enquanto Jesus subiu ao monte para orar.)
11. Quais foram os discípulos, fazendo a noite toda?
(Marcos 6:47-48. Os discípulos estavam combatendo o
vento durante toda a noite e foram remando contra ela
para permanecer à tona).
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12. Como Jesus veio para eles? Qual foi sua resposta a ele?
(Marcos 6:48-50. Jesus veio para os seus discípulos
caminhando sobre a água e como eles o viram, ficaram
aterrorizados.)
13. O que Jesus queria dizer a eles? (Marcos 6:50. “Tome
coragem. Trata-se de ter medo.”)
14. O que aconteceu quando Jesus entrou no barco com
eles? (Marcos 6:51. Quando Jesus entrou no barco, o
vento cessou completamente e os discípulos ficaram
espantados.)
15. Por que não compreendemos sobre os discípulos os
pães? (Marcos 6:52. Seus corações foram endurecidos.)
16. O que aconteceu quando Jesus e seus discípulos
chegaram à outra margem do lago? (Marcos 6:54-56. As
pessoas reconheceram Jesus e correu ao longo das
aldeias para levar o doente para ele tê-los curado.)
17. Quem foi curado? (Marcos 6:56. Todos aqueles que
tocaram.)
Questões para Discussão:
1. Tem vezes silencioso e solitário lugares para descanso?
(Marcos 6:32)
2. Quando as pessoas diferentes vêm a você, qual é a sua
resposta para eles? É a sua resposta mais parecida com
os discípulos, ou mais parecidos com Jesus? (Marcos
6:34-37)
3. O que você quer dizer a Deus no meio dos problemas
que parecem impossíveis? (Marcos 6:37)
4. O que faria Jesus dizer-lhe para fazer no meio de
situações-problema? (Marcos 6:38-41) [Jesus dizia-nos a
recolher tudo o que podemos em nossos próprios meios,
o que é insignificante e, em seguida, tomar o que nós
damos-lo e usá-lo para a Sua glória.]
5. À luz de tudo o que Deus nos pede para fazer, são os
seus recursos muito mais do que os discípulos?
6. Quando você olha para prever as necessidades das
pessoas?
7. Como é que Jesus vai à montanha para rezar um
exemplo para nós seguirmos e como podemos aplicar
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8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

esse em nossas próprias vidas? (Marcos 6:46) [Como
Jesus, precisamos também de ser passar o tempo falando
com o Pai e estar em constante comunicação com ele,
sabendo que Ele quer que façamos.]
Quais são alguns dos desafios em sua vida que você tem
sofrido com como os discípulos lutando contra o vento?
O que Jesus tem poder ou controle sobre a sua vida?
(Marcos 6:51) [Jesus como poder e controle sobre tudo
em nossa vida, até os ventos e as tempestades.]
O que faria Jesus dizer-lhe no meio das coisas que
assusta você? (Marcos 6:50) [Coragem, sou eu, não
temais. Eu estou com vocês!]
Como você pode ser convidado Jesus no meio dessas
coisas com medo de sua própria vida?
Como os discípulos, há coisas que seu coração é duro
para? (Marcos 6:52)
Qual é a sua reação quando você vê Jesus vindo para
resgatá-lo? Você fugir e permanecer em seu conteúdo o
medo ou você deixá-lo para o barco da sua vida?
O que você precisa de cura em sua vida?
O que Jesus está disposto e capaz de nos curar de?
(Marcos 6:56) [Jesus é capaz de curar-nos de tudo o que
está passando eo que nós estamos enfrentando.]
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34. A Cura dos Leprosos, a Cura de uma Mulher
Lucas 17:11-19; 13:10-17
Lucas 17
11 De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de
Samaria e da Galiléia. 12 Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao
encontro dez leprosos, 13 que ficaram de longe e lhe gritaram,
dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós!
14 Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
15 Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a
Deus em alta voz, 16 e prostrou-se com o rosto em terra aos pés
de Jesus, agradecendo-lhe; e este era samaritano.
17 Então, Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram
curados? Onde estão os nove? 18 Não houve, porventura, quem
voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? 19 E
disse-lhe: Levanta-te e vai; a tua fé te salvou.
Lucas 13
10 Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. 11 E veio
ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já
dezoito anos; andava ela encurvada, sem de modo algum poder
endireitar-se. 12 Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher,
estás livre da tua enfermidade; 13 e, impondo-lhe as mãos, ela
imediatamente se endireitou e dava glória a Deus.
14 O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no
sábado, disse à multidão: Seis dias há em que se deve trabalhar;
vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado.
15 Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não
desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu
jumento, para levá-lo a beber? 16 Por que motivo não se devia
livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a
quem Satanás trazia presa há dezoito anos?
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17 Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se
envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os
gloriosos feitos que Jesus realizava.
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Questões para Estudo: A Cura dos Leprosos,
a Cura de uma Mulher
Lucas 17:11-19; 13:10-17
Introdução:
Jesus gastou muito de seu tempo ensinando e visitar lugares
diferentes em toda a Judéia e Samaria. Enquanto viajava ia curar
as pessoas, a fim de apontá-los ao Pai e para se revelar ea Sua
glória aos que o seguiam. Isso é visto tanto no caso dos leprosos
e aleijados mulher como Jesus traga o seu toque de cura em suas
vidas.
Objetivos:
Conhecer – Para entender Jesus tem poder sobre nossos
corpos físicos. Para perceber como Deus tem nos
completamente restaurado.
Atitude – Para ter uma confiança total em Deus e na Sua
Palavra. Ter um espírito de gratidão por tudo o que o Senhor
Deus fez por nós.
Ações – Para vir diante do Senhor em arrependimento, Para
andar em obediência a ordens do Senhor. Para receber as
bênçãos do Senhor, com gratidão. Para ser cheio de
compaixão por aqueles que nos rodeiam.
Versos para Memorizar:
Filipenses 4:19 “E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades.”
Textos para Estudo:
Isaías 53:4; Marcos 2:17; 2:23-3:6; Romanos 5:8; 1 Coríntios
4:7; 2 Coríntios 5:7

Explorando o Texto:
1. Quem fez o encontro de Jesus no seu caminho para
Jerusalém? (Lucas 17:12. Jesus encontrou 10 homens
que tiveram hanseníase.)
2. Como Jesus acontecer a encontrar estes leprosos?
(Lucas 17:12. Os leprosos conheci, situando-se em
distância.)
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3. Por que os dez homens com hanseníase vêm ao encontro
com Jesus? (Lucas 17:13. Eles chegaram a chamá-Lo
por piedade.)
4. O que era “A resposta de Jesus para os leprosos” o grito
de piedade? (Lucas 17:14. Ele disse: "Deus, mostrai-vos
aos sacerdotes.”)
5. O que aconteceu com os 10 homens que iam como Jesus
lhes tinha dito? (Lucas 17:14. Eles estavam limpos.)
6. O que é que um dos leprosos fazer quando ele percebeu
que estava curado? (Lucas 17:15-16. Ele voltou a Jesus,
glorificando a Deus em voz alta, e atirando-se em 'pés de
Jesus, agradeceu ele.)
7. O fundo que o homem tem que voltou para agradecer a
Jesus? (Lucas 17:16, 18. Ele era um samaritano, um
estrangeiro).
8. O que nota Jesus foi o fator que tinha curado o leproso?
(Lucas 17:19. Jesus reconhece que a fé do leproso tinha
curado.)
9. Que dia que Jesus escolheu para curar a mulher aleijada
em? (Lucas 13:10, 14. O sábado).
10. Quanto tempo a mulher tinha sido mutilada? (Lucas
13:11. A mulher tinha sido mutilada por dezoito anos).
11. Qual foi a causa de seu aleijão? (Lucas 13:11, 16. Um
espírito maligno foi a causa de sua incapacitante).
12. Quanto tempo demorou para a mulher para ser curado
por Jesus? (Lucas 13:13. Ela imediatamente se
endireitou.)
13. Qual foi a atitude da mulher após ser curado? (Lucas
13:13. Ela louvou a Deus.)
14. Qual foi a atitude do chefe da sinagoga para a cura da
mulher? (Lucas 13:14. Ele estava indignado.)
15. Por que era a resposta de Jesus ao governador
indignado? (Lucas 13:15-16. Jesus chama o governador
indignado um hipócrita, ou seja, duas caras, e diz que se
ele faz coisas como a realização de seus animais, quanto
mais cuidado deve ser levado a um filho de Deus.)
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Questões para Discussão:
1. Qual deve ser a nossa resposta quando temos doenças e
problemas na vida? (Lucas 17:12-13) [Devemos vir ao
encontro de Jesus e clamar a Deus por misericórdia e
ajuda, sabendo que Ele é capaz de fazer mais do que
poderíamos pedir ou imaginar (Efésios 3:20).]
2. Qual deve ser a resposta cristã em tempos que Deus não
trazer a cura? (2 Coríntios 12:7-10) [O crente deve
compreender que é a vontade de Deus que às vezes a
cura não ocorre, a fim de crescer-nos, glorificá-lo, ou
aproximar-nos dEle.]
3. Qual deve ser a resposta cristã em tempos que Deus não
trazer a cura? (2 Coríntios 12:7-10) [O crente deve
compreender que é a vontade de Deus que às vezes a
cura não ocorre, a fim de crescer conosco, glorificá-lo,
ou aproximar-nos dEle.]
4. O que você faz quando recebe um comando do Senhor?
(Lucas 17:14) [Devemos ir imediatamente e fazer o que
Ele nos manda fazer.]
5. Como você responde ao Senhor quando Ele responde às
suas orações? (Lucas 17:15-16) [Quando o Senhor
responde às nossas orações, nossa resposta deve ser nada
além de louvor e agradecimento a Deus Todo-Poderoso
mostrou Seu amor e compaixão de você.]
6. Qual é a sua atitude em relação a estranhos ou
estrangeiros? (Lucas 17:16, 18) [Devemos ter um
coração de compaixão por eles e estar disposto a ajudar /
curar / abençoá-los seguindo o exemplo de Jesus.]
7. O que faz uma exibição de ver a fé como em sua vida?
(Lucas 17:14) [Tendo Jesus na Sua Palavra e confiando
que Ele sabe os planos que Ele tem para nós.]
8. Que tipo de "aleijão" você já viu na sua vida?
9. O que é o Jesus capaz de fazer em resposta a essas coisas
que aleijado "nós? (Lucas 13:12) [Ele é capaz de nos
libertar de nossa deficiência (física ou espiritual.]
10. Há indicação de que o homem fez as barreiras para que
as pessoas vêm para a fé no Senhor? Como devemos
reagir a essas coisas?
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11. Você foi indignado com as pessoas que precisam de cura
do Senhor tocar o? (Lucas 13:14)
12. Quando deveríamos estar olhando para servir ao Senhor?
(Lucas 13:13-16) [Deveríamos estar olhando para servir
ao Senhor o tempo todo.]
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35. Parábola da Ovelha e
da Moeda Perdida e Zaacheus
Lucas 15:1-10; 19:1-10
Lucas 15
1 Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores
para o ouvir. 2 E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo:
Este recebe pecadores e come com eles.
3 Então, lhes propôs Jesus esta parábola: 4 Qual, dentre vós, é o
homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não
deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se
perdeu, até encontrá-la? 4 Achando-a, põe-na sobre os ombros,
cheio de júbilo. 5 E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos,
dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha
ovelha perdida. 6 Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no
céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove
justos que não necessitam de arrependimento.7 Ou qual é a
mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a
candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la?
8 E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo:
Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha
perdido. 9 Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante
dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. 10 Eu vos
afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende.
Lucas 19
1 Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. 2 Eis que um
homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico,
3 procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da
multidão, por ser ele de pequena estatura. 4 Então, correndo
adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia
de passar.
5 Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disselhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua
casa. 6 Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria.
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7 Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se
hospedara com homem pecador.
8 Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens; e, se nalguma
coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais.
9 Então, Jesus lhe disse: Hoje, houve salvação nesta casa, pois
que também este é filho de Abraão. 10 Porque o Filho do
Homem veio buscar e salvar o perdido.
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Questões para Estudo: Parábola da Ovelha e da
Moeda Perdida e Zaacheus
Lucas 15:1-10; 19:1-10

Introdução:
Jesus contou muitas parábolas que ajudaram as pessoas a
entender como é Deus e como ter um relacionamento com ele.
Muitas das parábolas lidava com questões de fé, a confissão do
pecado, eo reino de Deus, porém, todas as parábolas eram usadas
para fazer um ponto. Na parábola da ovelha perdida e da dracma
perdida, vemos uma imagem do coração de Deus para os
perdidos através do formulário de história, mas também uma
imagem do que viveram no cenário da vida real de "encontro de
Jesus com Zaqueu.
Objetivos:
Conhecer – Para vir a entender e perceber que Deus é
intencional sobre a nos perseguir e procurar-nos, para vir a
perceber que o arrependimento ea fé ponte a diferença entre
nós e Deus. Para entender que não importa o nosso passado
tenha sido, que podemos sempre voltar a Jesus para o nosso
perdão e da renovação
Atitude – Para reconhecer o pecado do homem e os braços
do Senhor para nos receber de volta a Ele, humildemente ter
tempo para uma resposta de arrependimento e fé.
Ações – Para ligar a partir do estilo de vida pecaminoso em
que vivemos e transformar a face de Jesus.
Versos para Memorizar:
Salmos 86:15 “Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de
graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade.”
1 João 1:9 “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.”
Textos para Estudo:
Atos 26; Romanos 3:10, 23; 6:23; 1 Timóteo 1:15-16

46

Explorando o Texto:
1. Quem foi reunindo em torno de Jesus? (Lucas 15:1. Os
publicanos e pecadores.)
2. Quais eram os fariseus e os doutores da lei está dizendo?
(Lucas 15:2. “Este homem acolhe os pecadores e come
com eles.”)
3. O que Jesus explicar é feito quando um pastor que está
no mesmo campo perde uma de suas ovelhas de cem?
(Lucas 15:3. Jesus explica que o pastor vai atrás da
ovelha e olhar para ele até que ele achou)
4. Qual é a resposta do pastor quando ele encontra a ovelha
perdida? (Lucas 15:5-6. O pastor se alegra e alegremente
põe-se a ovelha em seus ombros. Ele então vai para casa
e diz a todos os seus amigos e vizinhos que se regozijam
com ele porque tinha encontrado a ovelha perdida)
5. Que medida é que a mulher que perde a moeda aqui
fazer um esforço para olhar e procurar por ela? (Lucas
15:8. A mulher que perdeu a medalha de prata faz esse
esforço para olhar para ela que ela varre a casa toda,
acende uma lâmpada, e as pesquisas com cuidado)
6. Que comparação espiritual que Jesus faz com a parábola
da ovelha perdida e da moeda perdida? (Lucas 15:7, 10.
Jesus compara a ovelha perdida e moedas para quando
um pecador se arrepende e fica perdido.)
7. O que significa dizer que Jesus é a reação no céu por um
pecador que se arrepende? (Lucas 15:7, 10. Que haverá
alegria no céu por ainda que apenas um perdido pecador)
8. Quem era Zaqueu? (Lucas 19:2-3. Zaqueu era um
cobrador de impostos chefe que era muito rico.)
9. Qual era a aparência física "Zaqueu? (Lucas 19:2-3.
Zaqueu era um homem muito curto)
10. O que Zaqueu queria? (Lucas 19:3. Ele queria ver Jesus)
11. O que ele fez para ver Jesus? (Lucas 19:4. Zaqueu correu
adiante da multidão e subiu numa figueira sicômoro para
ver Jesus como ele passou junto.)
12. O que Jesus fez quando ele chegou onde Zaqueu estava
em cima da árvore? (Lucas 19:5. Jesus olha para Zaqueu
e chamou-o para baixo e disse a Zaqueu que ele estava
indo para sua casa)
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13. Como as pessoas reagem? (Lucas 19:7. “Ele foi
convidado para ser o de um pecador.")
14. O que foi resposta Zaqueu Jesus veio uma vez a sua
casa? (Lucas 19:8. Zaqueu se arrependeu de seu engano
maneiras como um coletor de impostos, dando a metade
de seus bens aos pobres e, ao decidir pagar a todos que
se tinha enganado quatro vezes a quantidade)
15. O que Jesus queria dizer a ele? (Lucas 19:9-10. Jesus
disse-lhe que a salvação havia chegado a sua casa e que
o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava
perdido.)
Questões para Discussão:
1. Quem foi Jesus e cercar-se de fazer um esforço para
estar ao redor? Por que isso é significativo? (Lucas 15:1)
[Jesus foi fazer um esforço e cercando-se com pecadores
e cobradores de impostos)
2. Quem você cercar-se com? Você tem contatos não-cristã
que você vê em uma base regular?
3. Por que é importante para nós, como cristãos, para estar
em contato com os homens fora de fé? [É importante
para nós nos cercamos com os incrédulos para que
possamos ter pessoas para compartilhar o evangelho de
Cristo com]
4. Que importância é que Jesus mostram que ele colocou
sobre aqueles que foram perdidos como visto nas
parábolas que ele disse? (Lucas 15:3-10) [Vemos que
nas parábolas, aqueles que estão buscando o que foi
perdido busca muito diligente e intencionalmente. Jesus
mostra sua importância e também quando ele declara
que veio para "buscar e salvar o perdido" (Lucas 19:10)]
5. Quem esta a ovelha perdida representa na parábola? O
Pastor?
6. Que importância devemos estar colocando sobre aqueles
que estão perdidos e precisam de um Salvador?
7. Será que Jesus sabe o seu nome? Porque é que Jesus
intencionalmente procura-lo para fora? [Jesus não sei o
seu nome e procura-lo em como ele próprio se preocupa
com você e quer ter um relacionamento com você].
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8. O que é que você quer eo que você faria para conseguilo?
9. O que Jesus diria a você que Ele te viu e olhou para sua
vida?
10. Quem são os rejeitados da sociedade em torno de você?
Qual é a sua resposta em relação a eles? [Vai e mostrarlhes Jesus / amor é Deus]
11. Você está trabalhando com o chamado que ele tem para
sua vida?
12. Quem pode apresentar a Jesus hoje? [Qualquer um e
todos.]
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36. A Ressurreição de Lázaro
João 11:1-44
João 11
1 Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua
irmã Marta. 2 Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era
a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés
com os seus cabelos. 3 Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer
a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
4 Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para
morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus
seja por ela glorificado. 5 Ora, amava Jesus a Marta, e a sua
irmã, e a Lázaro. 6 Quando, pois, soube que Lázaro estava
doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava.
7 Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a
Judéia.
8 Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus
procuravam apedrejar-te, e voltas para lá?
9 Respondeu Jesus: Não são doze as horas do dia? Se alguém
andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo; 10 mas,
se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
11 Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro
adormeceu, mas vou para despertá-lo. 12 Disseram-lhe, pois, os
discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. 13 Jesus, porém,
falara com respeito à morte de Lázaro; mas eles supunham que
tivesse falado do repouso do sono.
14 Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu; 15 e por
vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais
crer; mas vamos ter com ele.
16 Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos:
Vamos também nós para morrermos com ele.
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17 Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro
dias. 18 Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de
Jerusalém. 19 Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com
Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão.
20 Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro;
Maria, porém, ficou sentada em casa.
21 Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria
morrido meu irmão. 22 Mas também sei que, mesmo agora, tudo
quanto pedires a Deus, Deus to concederá.
23 Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir.
24 Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição,
no último dia.
25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em
mim, ainda que morra, viverá; 26 e todo o que vive e crê em
mim não morrerá, eternamente. Crês isto?
27 Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo,
o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
28 Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe
disse em particular: O Mestre chegou e te chama. 29 Ela,
ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, 30 pois
Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde
Marta se avistara com ele. 31 Os judeus que estavam com Maria
em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair,
seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
32 Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo,
lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu
irmão não teria morrido.
33 Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a
acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. 34 E
perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor,
vem e vê!
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35 Jesus chorou.
36 Então, disseram os judeus: Vede quanto o amava.
37 Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao
cego, fazer que este não morresse?
38 Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se
para o túmulo; era este uma gruta a cuja entrada tinham posto
uma pedra. 39 Então, ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe
Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de
quatro dias.
40 Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a
glória de Deus?
41 Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o
céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. 42 Aliás, eu
sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da
multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
43 E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora!
44 Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos
ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes
ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir.
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Questões para Estudo: A Ressurreição de Lázaro
João 11:1-44
Introdução:
Sendo o Filho de Deus, Jesus tinha poder sobre o criado mundo
inteiro, sobre a doença, e até mesmo sobre a própria morte. No
entanto, sendo o Filho do homem, ele também tinha, sentida e
expressa emoções e tinha relações com os outros ao seu redor.
Como podemos ver na história de Lázaro, Jesus raizes Lázaro,
seu amigo íntimo, de volta dos mortos. No entanto, Jesus não
fez para o povo, nem para si, mas como tudo que Jesus fez, Ele o
fez para a Sua glória do Pai!
Objetivos:
Conhecer – Para compreender o que Jesus tem poder sobre a
vida ea morte e todos os problemas que teremos de enfrentar
e encontrar na nossa vida.
Atitude – Reconhecer que Jesus se preocupa com a nossa dor
cada, para vir a acreditar que você pode confiar em Deus em
cada situação.
Ação – Para praticar uma fé viva em Jesus Cristo, sabendo
que Ele cuida de nós e é capaz de fazer mais poderíamos
pedir aos nossos imaginar.
Versos para Memorizar:
Galatians 2:20 “Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no
Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.”
Textos para Estudo:
Mateus 9:18-26; Lucas 7:11-17
Explorando o Texto:
1. Quais foram as duas irmãs e os nomes de irmãos? (João
11:1. Maria, Marta e Lázaro)
2. Como Jesus os conhece? (João 11:2. Esta foi a Maria
que derramou perfume sobre os pés de Jesus. Ver João
12:1-8.)
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3. O que sabemos sobre a relação de Jesus com Lázaro?
(João 11:3. Jesus amava Lázaro)
4. Por que estavam enviando a palavra Jesus? (João 11:3.
Lázaro estava doente)
5. O que Jesus disse sobre essa doença? (João 11:4. Seria
para a glória de Deus e não terminam em morte.)
6. O que Jesus fez depois que ele ouviu sobre a doença e
porque ele fez isso? (João 11:6-8. Jesus esperou mais
dois dias depois de ter ouvido a notícia para os judeus
tentaram apedrejá-lo. Jesus também estava olhando para
a glória do Pai e Seu tempo, como Jesus sabia que
Lázaro tinha morrido antes de ter ido com ele .)
7. O que Jesus queria saber quando chegou? (João 11:17.
Lázaro estava morto havia quatro dias).
8. Onde encontrar Jesus Martha? (João 11:20. Martha veio
e conheceu Jesus fora da cidade)
9. O que Marta acusa de Jesus? (João 11:21. Marta acusa
Jesus de "morte de Lázaro dizer que, se Jesus teria
estado presente que ele teria vivido).
10. O que Ele lhe dizer? (João 11:23-24. Seu irmão
ressuscitaria e que Ele era a ressurreição ea vida.)
11. O que Jesus dá como uma indicação de sua simpatia na
situação? (João 11:35. Jesus chorou.)
12. O que os judeus dizem acerca de Jesus? (João 11:36-37.
Os judeus reconhecido o quanto ele amava Lázaro, e que
ele deveria ter sido capaz de curá-lo.)
13. O que Jesus queria dizer, antes de Marta e Maria e da
multidão? (João 11:40-43. Se você crer, você verá a
glória de Deus. Jesus, em seguida, agradeceu ao Senhor,
e chamou Lázaro para fora do túmulo.)
14. O que aconteceu como Jesus chamou Lázaro para sair do
túmulo? (João 11:44. Lázaro saiu envolto em pano de
linho).
Questões para Discussão:
1. Por que Jesus demora dois dias antes de ir a Betânia?
(João 11:15, 40) [Ele planejou para ressuscitar Lázaro à
vida para a glória de Deus, para que aqueles que estavam
lá iria acreditar.]
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2. Por que os discípulos de Jesus questionamento voltar
para a Judéia? Jesus medo de ir lá? (João 11:8) [Os
discípulos estavam questionando voltar para lá porque os
judeus tentaram apedrejar Jesus só há pouco tempo]
3. Descrever a fé de Marta. Será que ela crê que Jesus
poderia ressuscitar os mortos? (João 11:21-27, 39-40)
4. Que tipo de fé que somos chamados a ter?
5. Qual foi o significado das palavras de Marta: "Eu sei que
ele ressuscitará na ressurreição no último dia."? (Veja
João 5:28-29) [Martha sabia que esta vida física não era
o fim.]
6. Qual é o significado da resposta de Jesus a Marta, ao
dizer "Eu sou a ressurreição ea vida. Quem crê em mim
viverá, ainda que morra, e quem vive e crê em mim
nunca morrerá ".? (João 11:25-26)
7. O que fez Jesus a chorar? Como é que a multidão
responde quando eles viram Jesus chora? (João 11:3337) [Jesus chorou porque estava profundamente
comovido e perturbado em espírito. Chorar em ver Jesus,
os judeus perceberam o quanto Jesus amava Lázaro e
questionou por que Jesus não poderia ter mantido Lázaro
da morte.]
8. Por que Martha objeto para remover a pedra? Qual foi o
significado da pergunta de Jesus perguntou-lhe sobre
acreditar e ver a glória de Deus? (João 11:39-40)
[Martha era contestar a remoção da pedra por causa do
mau cheiro que o corpo teria. Ao questionar Martha,
Jesus foi lembrando-lhe da necessidade de não olhar
para a aparência externa, mas a confiar Nele.] \
9. Por que Jesus orou antes de chamar Lázaro para fora?
(João 11:41-42) [E o povo acreditaria que Deus havia
enviado.]
10. Jesus ressuscitou para a vida de um homem que tinha
sido morto por quatro dias. O que aprendemos com isso?
(João 10:10)
11. Podemos ver que Jesus estava apaixonado por Maria,
Marta e Lázaro. O que podemos saber sobre seu amor
para conosco? [Podemos saber que Ele cuida de nós
profundamente e nos conhece pelo nome!]
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12. Como é que Jesus te conheço? Você veio a Ele em
arrependimento e humildade?
13. O que é "a atitude de Jesus para você? Qual é a sua
atitude para com ele? Por quê? Você ama mesmo quando
as coisas difíceis acontecer?
14. Quais são as coisas que você enviou palavra de Jesus
sobre? O que você conversou com ele sobre a oração?
15. Quais são os possíveis motivos que você tem problemas?
16. Quais são as respostas para as suas orações para que o
Senhor pode dar? [Sim, Não ou Espere.] Que razões
existem para essas respostas diferentes?
17. O que Jesus faz já sabe sobre a sua situação? O que ele
encontra para fora quando você orar?
18. Onde e quando Jesus não conhecê-lo?
19. Que dúvidas ou perguntas que temos sobre Jesus?
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37. O Credor Incompassivo
Mateus 18:21-35
Mateus 18
21 Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até
quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe?
Até sete vezes?
22 Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até
setenta vezes sete.
23 Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu
ajustar contas com os seus servos. 24 E, passando a fazê-lo,
trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. 25 Não tendo
ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido
ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida
fosse paga.
26 Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente
comigo, e tudo te pagarei. 27 E o senhor daquele servo,
compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
28 Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus
conservos que lhe devia cem denários; e, agarrando-o, o
sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves.
29 Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê
paciente comigo, e te pagarei.
30 Ele, entretanto, não quis; antes, indo-se, o lançou na prisão,
até que saldasse a dívida. 31 Vendo os seus companheiros o que
se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu
senhor tudo que acontecera.
32 Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado,
perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste; 33 não
devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como
também eu me compadeci de ti? 34 E, indignando-se, o seu
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senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a
dívida.
35 Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não
perdoardes cada um a seu irmão.
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Questões para Estudo: O Credor Incompassivo
Mateus 18:21-35
Introdução:
Todos os dias há coisas que as pessoas fazem que está errado
para nós. Eles falam sobre nós atrás de nossa volta, falar
negativamente a respeito de nosso caráter, nos mostram o
desrespeito, etc ... e também, fazemos coisas que magoam e
pecaminoso que nos rodeiam também. Embora seja fácil para
abrigar até raiva e ódio quando alguém erros nós, como cristãos
devem perdoar-lhes, como nós olhamos para o exemplo de
Cristo para perdoar-nos.
Objetivos:
Conhecer – Para saber que você pecou mais do que você
pode contar, porém, que Deus é misericordioso e perdoa os
seus pecados. Para compreender que Deus é o seu rei e é
para ser reverenciada e respeitada como a maior e suprema
autoridade.
Atitude – Para aceitar que você foi completamente perdoado
pelo Senhor para todos os seus pecados e, assim, ir e perdoar
os outros. Para livrar amargura ou falta de perdão em seu
coração.
Ação – Para ir a todos que fizeram mal e pedir perdão, não
somente homens, mas Deus também.
Versos para Memorizar:
Romanos 5:8 “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores.”
Textos para Estudo:
Mateus 6:14-15; Lucas 7:36-50; 11:4; Efésios 4:31-32;
Colossenses 2:13; 3:12-13
Explorando o Texto:
1. O que Pedro a Jesus para perguntar-lhe? (Mateus 18:21.
Peter vem a Jesus para lhe perguntar quantas vezes ele
deveria perdoar seu irmão).
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2. O que é que a resposta de Jesus a Pedro sobre quantas
vezes ele deve perdoar seu irmão? (Mateus 18:21-22.
Jesus responde de forma sarcástica que Pedro não
deveria perdoar seu irmão apenas 7 vezes, mas 77 vezes,
para mostrar a Pedro que o número deve ser além de
contar).
3. O que Jesus estava descrevendo nesta história? (Mateus
18:23. O Reino do Céu).
4. Quem é o rei? Quem é o servo? (Mateus 18:23, 35. O rei
é o Senhor Deus e nós somos os servos.)
5. O que o servo do rei que devia 10.000 talentos pedir ao
rei? (Mateus 18:26. O servo endividado pediu e
implorou ao rei por misericórdia, paciência e tempo para
pagar a dívida)
6. Qual foi a reação dos reis? (Mateus 18:27. O rei mostrou
o perdão da dívida humongous e cancelou a dívida,
permitindo assim que o servo ir livre.)
7. O que o servo depois de ser lançado? (Mateus 18:28-30.
Ele saiu e encontrou outro servo que lhe devia apenas
uma pequena quantidade de dinheiro e resolvi procura-lo
dele. Quando o servo que devia uma pequena quantia da
dívida implorou por misericórdia, o servo com raiva lhe
deu nenhuma e atirou-o na prisão até que pudesse pagar
a dívida).
8. O que fez o rei dizer ao funcionário que tinha sido
perdoado de sua grande dívida depois que o rei ouviu
falar sobre a ambição que ele tinha mostrado? (Mateus
18:32-33. O rei exigiu saber porque o servo não
ganancioso aliviar a menor dívida muito de seu
conservo, quando ele tinha acabado de ser demitido de
uma dívida em muito.)
9. O que o rei fez ao seu servo? (Mateus 18:34. O rei, o
servo torturados até que ele é capaz de pagar toda a
dívida que ele deve.)
10. O que vai acontecer se nós não perdoarmos nosso irmão
do coração? (Mateus 18:35. Vamos receber a mesma
punição que o servo mau e ganancioso de nosso Pai
Celestial.)
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Questões para Discussão:
1. Quantas vezes você deve perdoar seu irmão? O que
você deve perdoá-los? Por quê? (Mateus 18:21-22)
[Devemos perdoar nosso irmão para o que eles fizeram
de errado para nós, como nosso Pai Celestial perdoou a
dívida a pagar-un que devemos a Deus por nossos
pecados.]
2. Onde está o reino dos céus? [Em qualquer lugar que
Deus é Rei e Senhor.]
3. Se o Senhor iria acertar as contas com você, quais seriam
eles? (Mateus 18:23) [em e de nós mesmos, parece aos
olhos do Senhor como pecadores endividados.]
4. O que você precisa pedir ao Senhor no que diz respeito
às suas contas que lhe devo? (Mateus 18:26: Precisamos
chegar diante do Senhor e pedir e pedir perdão, pois Ele
é o único que pode dá-lo.)
5. O que ele faz para você quando você pedir por
misericórdia e perdão? Quantas vezes? (Mateus 18:27)
[O Senhor continuamente perdoa as nossas dívidas e
anula o que nós devemos a Ele fora do seu grande amor
e misericórdia para nós.]
6. Que tipo de pecados de outras pessoas são difíceis de
perdoar? O que é a sua atitude em relação às pessoas que
o magoaram e ofenderam?
7. Qual seria o rei dizer-lhe que se fosse para ver como
você tratou aqueles que o rodeiam?
8. Qual é o aviso para você se você não perdoar os outros?
(Mateus 18:35) [Se nós não perdoamos aqueles que nos
cercam, como pode o nosso Pai Celestial nos perdoe.]
9. Estão as pessoas em sua vida que você não tenha
perdoado? (Colossenses 3:12-13)
10. Quanto tem Deus nos perdoou? (Romanos 5:8) [Quando
éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós.]
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38. As Dez Virgens & Ovelhas e Bodes
Mateus 25:1-13, 31-46
Mateus 25
1 Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que,
tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo.
2 Cinco dentre elas eram néscias, e cinco, prudentes. 3 As
néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite
consigo; 4 no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram
azeite nas vasilhas. 5 E, tardando o noivo, foram todas tomadas
de sono e adormeceram.
6 Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu
encontro!
7 Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as
suas lâmpadas. 8 E as néscias disseram às prudentes: Dai-nos do
vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando.
9 Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a
nós e a vós outras! Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o.
10 E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que
estavam apercebidas entraram com ele para as bodas; e fechou-se
a porta.
11 Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando: Senhor,
senhor, abre-nos a porta!
12 Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos
conheço.
13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.
31 Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os
anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória; 32 e
todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará
uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas;
33 e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, à esquerda;
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34 então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde,
benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo. 35 Porque tive fome, e
me destes de comer; tive sede, e me destes de beber; era
forasteiro, e me hospedastes; 36 estava nu, e me vestistes;
enfermo, e me visitastes; preso, e fostes ver-me.
37 Então, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos
com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de
beber? 38 E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu
e te vestimos? 39 E quando te vimos enfermo ou preso e te
fomos visitar?
40 O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que,
sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a
mim o fizestes.
41 Então, o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado
para o diabo e seus anjos. 42 Porque tive fome, e não me destes
de comer; tive sede, e não me destes de beber; 43 sendo
forasteiro, não me hospedastes; estando nu, não me vestistes;
achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me.
44 E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com
fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te
assistimos?
45 Então, lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que
o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o
deixastes de fazer.
46 E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida
eterna.
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Questões para Estudo: As Dez Virgens
& Ovelhas e Bodes
Mateus 25:1-13, 31-46
Introdução:
Jesus falou muitas vezes sobre a vinda do reino dos céus, tanto
como uma advertência e um encorajamento. Ambos são
necessários e necessário ouvir um crente, uma vez que nos
impele para se certificar de que estamos unidos a Cristo, mas
também nos incentiva a permanecer nEle. Estas duas histórias
em determinado ponto a necessidade de estar preparado e manter
em nossa mente que existe um dia do julgamento que vem.
Objetivos:
Conhecer – Para perceber que haverá uma segunda vinda de
Jesus para a salvação e para o julgamento para aqueles de
nós que estão sobre a terra. Para entender que há uma eterna
conseqüência de nossos atos e que devemos pagar um preço
por nossos pecados e ilegalidade.
Atitude – De estar alerta e pronto a qualquer momento, em
preparação para viver na luz do mundo que vem. Para ser
preenchida com cuidado e compaixão pelas pessoas e
desejando que eles sejam salvos e prontos para "o retorno de
Jesus.”
Ações – Para trabalhar para o Senhor enquanto aguardamos
seu retorno. Para cuidar das pessoas, tanto física como
espiritualmente.
Versos para Memorizar:
João 17:3 “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”
Textos para Estudo:
1 Coríntios 15:51-58; 1 Tessalonicenses 5:1-11; Apocalipse 4;
20:11-15
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Explorando o Texto:
1. O que Jesus está descrevendo nesta história? (Mateus
25:1. Jesus está descrevendo o Reino dos Céus ea sua
relevância sobre Sua segunda vinda.)
2. Como foram as dez virgens antecipando descrita?
(Mateus 25:2. Cinco das virgens eram prudentes e cinco
delas eram insensatas)
3. O que aconteceu com eles, enquanto eles esperavam e
por quê? (Mateus 25:3-5. Eles finalmente adormeceu
enquanto esperavam que o noivo era um tempo em que
vem).
4. Quando é que o noivo vem? (Mateus 25:6. O noivo
chegou tarde da noite (meia-noite), em uma hora que
eles não estavam esperando por ele.)
5. Porque foram algumas das virgens considerado tolo? O
que eles tem que fazer? (Mateus 25:7-9. Cinco das
virgens eram néscias porque não tem nenhum óleo para
as lâmpadas quando foi anunciado que o noivo estava
chegando, assim, eles tiveram que sair e comprar um
pouco de óleo antes de seu retorno rápido).
6. O que aconteceu com eles, enquanto eles se foram?
(Mateus 25:10. Quando eles se foram, o noivo chegou e
levou com ele as cinco virgens que tiveram suas
lâmpadas de óleo pronto e estavam preparados para ir.)
7. O que eles pedem, quando eles voltaram? (Mateus
25:11. Quando as cinco virgens loucas chegaram de
volta, eles vieram para o banquete do casamento e pediu
a entrada).
8. Qual é a advertência de que Jesus dá a esta história?
(Mateus 25:13. Jesus dá o aviso para manter o relógio
como não sabemos o tempo ou a hora).
9. Quem é o Filho do Homem? (Mateus 25:31. O Filho do
Homem é o Rei, o juiz, o filho do Pai, Jesus, em última
instância).
10. O que ele fará quando ele vem? (Mateus 25:32. Quando
o Filho do Homem vier, Ele vai separar as ovelhas e
cabras).
11. O que significa dizer que o Rei aos que estiverem à sua
direita? (Mateus 25:34. Benditos de meu Pai, tome a sua
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

herança o reino que vos está preparado desde o reino do
mundo.)
Por que ele disse isso? (Mateus 25:35-40. Porque os
justos estavam olhando para fora para aqueles que
estavam famintos, sedentos, forasteiros, sem roupa,
doente e na prisão, eles foram mostrando que o amor do
Rei).
O que ele diz aos que estiverem à sua esquerda?
(Mateus 25:41. Afasta de mim, vós que sois
amaldiçoados e enviado para o fogo eterno.)
Quem é o fogo eterno, preparado para enfrentar?
(Mateus 25:41. O fogo eterno, preparado para o diabo e
seus anjos).
Por que ele dar-lhes essa dura advertência? (Mateus
25:42-43. Ele dá-lhes uma advertência como rigoroso
como quando as pessoas ao seu redor estavam famintos,
sedentos, forasteiros, sem roupa, doente e na prisão, eles
não fizeram nada para eles.)
Como eles respondem por quê? (Mateus 25:44. A
resposta perversos que nunca viram o Senhor com fome,
ou sem roupa.)
Qual é a recompensa de cada um? (Mateus 25:46. Os
ímpios irão para o castigo eterno e os justos irão para um
lugar de vida eterna.)

Questões para Discussão:
1. Ao reconhecer que o Reino de Deus é onde Deus é Rei,
Ele é o rei da sua vida?
2. Você descreveria a si mesmo como sábio ou tolo e por
quê?
3. Você se cansa de espera, impaciente, com sono ou
preguiça de espera para o Senhor?
4. Você está pronto para o noivo voltar? O que torna uma
pessoa está pronta?
5. Você conhece pessoas que não estão bem com o Senhor
hoje?
6. Existem sinais da segunda vinda de Cristo agora?
7. Quando é o dia da salvação disponível para as pessoas?
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8. E quanto às pessoas que prevêem Jesus vai voltar em um
momento específico? [Ninguém sabe o tempo ou a hora,
portanto, aqueles que afirmam conhecer, não estão em
sintonia com o Senhor.]
9. Você está olhando para a segunda vinda de Jesus?
Trata-se de medo ou alegre?
10. O que vai acontecer quando ele vem? (Mateus 25:10)
[Ele vai ter aqueles que estão prontos e estão junto com
ele de volta para o céu.]
11. De que lado você vai estar sentado e por quê?
12. Que promessas estão disponíveis para você?
13. Quem você conhece que tem fome, sede, um estranho, as
necessidades de panos, doente ou na prisão?
14. De que formas são as pessoas que necessitam como este
além das formas específicas listadas?
15. De que maneira você reage como os ímpios?
16. Qual é o aviso de que você deve prestar atenção ou que
você deve passar? [O aviso de que devemos]
diligentemente passar é a chamada para ficar pronto.]
17. Qual será a sua recompensa e por que? (Mateus 25:46)
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39. A Entrada Triunfal
Mateus 21:1-17
Mateus 21
1 Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
ao monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendolhes: 2 Ide à aldeia que aí está diante de vós e logo achareis presa
uma jumenta e, com ela, um jumentinho. Desprendei-a e trazeimos. 3 E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o
Senhor precisa deles. E logo os enviará.
4 Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por
intermédio do profeta: 5 Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu
Rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de
animal de carga.
6 Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara,
7 trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima
deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. 8 E a maior parte
da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros
cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. 9 E as
multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam,
clamavam:
Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome
do Senhor! Hosana nas maiores alturas!
10 E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e
perguntavam: Quem é este?
\
11 E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré
da Galiléia!
12 Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali
vendiam e compravam; também derribou as mesas dos cambistas
e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13 E disse-lhes: Está
escrito: A minha casa será chamada casa de oração; vós, porém,
a transformais em covil de salteadores.
14 Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou.
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15 Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as
maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando: Hosana ao
Filho de Davi!, indignaram-se e perguntaram-lhe:
16 Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim;
nunca lestes: Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste
perfeito louvor?
17 E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou.
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Questões para Estudo: A Entrada Triunfal
Mateus 21:1-17
Introdução:
Tudo na vida de Jesus estava em ordem, mesmo dia em que ele
entrou em Jerusalém foi profetizado. Jesus foi para Jerusalém,
porque esse era seu o plano do Pai da salvação. A multidão grita
Hosana, que significa "salve-nos", mas Jesus está andando em
uma burro que é um símbolo de paz em vez da guerra. Observe
a resposta dos discípulos, à multidão, os filhos, e os líderes.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender que Deus é santo eo seu lugar
de culto é sagrado. Para entender que o coração do homem é
rápido para louvar ao Senhor com motivos egoístas e,
portanto, é essencial para perceber a necessidade de autoexame e da humildade.
Atitude – Para ver que Deus quer que você para adorá-Lo
sem obstáculos; a acreditar que nossa vida é para ser sobre a
doação ao Senhor a glória que Ele é devido.
Ação – Para tomar uma atitude corajosa para Jesus e limpar
o caminho para todas as pessoas a adorá-lo puramente.
Versos para Memorizar:
1 Corintioss 3:16-17 “Não sabeis que sois santuário de Deus e
que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o
santuário de Deus, Deus o destruirá; porque o santuário de Deus,
que sois vós, é sagrado.”
Textos para Estudo:
Salmos 118:25-26; Zacarias 9:9
Explorando o Texto:
1. Quando Jesus estava indo? (Mateus 21:1. Jerusalém).
2. Como ele de cabeça para Jerusalém, o que ele instruiu
seus discípulos a fazer? (Mateus 21:2. Jesus instruiu seus
discípulos a entrar na aldeia e se o burro e jumentinho
com ela.)
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3. O que Jesus disse aos seus discípulos a dizer se alguém
perguntou o que estavam fazendo? (Mateus 21:3. Jesus
disse-lhes para dizer a quem perguntasse que o Senhor
precisa deles.)
4. Como os discípulos responder a ordem de Jesus?
(Mateus 21:6. Os discípulos obedeceram e foram e
fizeram como Jesus lhes havia instruído.Trouxeram o
burro e colocou os seus mantos sobre ele.)
5. O que o público faça o que viram Jesus andando em
Jerusalém? (Mateus 21:8. Como o povo viu Jesus se
aproximando, eles cortavam ramos de palma e colocou
ambos os ramos de palma e suas capas no chão diante
dele como eles gritavam Hosana).
6. Qual foi a motivação do louvor que veio do povo?
(Mateus 21:9. As pessoas estavam gritando Hosana, que
significa "salve-nos". O povo não estava tão interessado
em Jesus como eram interessantes a ser entregue por
alguém do governo romano.)
7. Como a cidade responde? (Mateus 21:10. A cidade
inteira se comoveu e perguntou: "Quem é esse?")
8. Qual foi a primeira parada Jesus e ação? (Mateus 21:12.
primeira parada "Jesus era o templo, a fim de que ele
poderia expulsar os cambistas que estavam vendendo
animais de lá.)
9. O que ele disse para os cambistas e por que ele responda
como esta? (Mateus 21:13. Jesus respondeu de uma
forma que os cambistas faziam a casa de Deus para ser
comparado a um covil de ladrões, que mostrou uma
irreverência para com Deus e sua santa morada.)
10. Qual foi a reação dos sacerdotes e mestres da lei? Por
quê? (Mateus 21:15. Os sumos sacerdotes e doutores da
lei ficaram indignados e veio a Jesus com raiva exigindo
que ele percebeu o que estava acontecendo.)
11. Como Jesus respondeu à sua pergunta sobre Ele?
(Mateus 21:16. Jesus responde, referindo os principais
sacerdotes para trás as Escrituras, deixando que eles
sabem que afirma que pela boca de crianças, Deus iria
receber elogio.)
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Questões para Discussão:
1. Você está seguindo Jesus onde quer que Ele iria dirigilo?
2. Você é rápido para responder às solicitações do Senhor
ou a sua Palavra?
3. O respeito ea reverência que você tem para a Palavra de
Deus como ela fala com você? Você olha para ele como
santo?
4. Quais são as suas motivações para seguir Jesus?
5. Por que Jesus passeio em a Jerusalém em um jumento?
(Mateus 21:5) [Equitação em Jerusalém montado num
jumento, Jesus estava mostrando-se como manso e
humilde.]
6. Foi esta entrada humilde de Jesus que o povo estava
esperando? O que eles estavam pensando que Jesus
faria?
7. O que faz Hosana significa? (Salmo 118,25-26) [Hosana
significa "salve-nos".]
8. Por que as pessoas gritam isso?
9. Qual foi a obra do Messias? O que Deus estava
planejando para nos salvar?
10. Quantas vezes você elogia mensagem com a tua boca e
jurar sob sua respiração?
11. O que você está disposto a desistir ou entregar para
Jesus?
12. Não aqueles que o rodeiam na cidade sabe quem é
Jesus?
13. É a sua igreja um lugar santo? É uma casa de oração?
14. Você está disposto a honrar o Senhor em público,
mesmo que isso signifique ser desprezada por alguns dos
líderes ao redor?
15. Quem ou o que está inibindo as pessoas de sua
influência para adorar o Senhor?
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40. A Última Ceia e a Traição
Lucas 22:7-23, 39-53
Lucas 22
7 Chegou o dia da Festa dos Pães Asmos, em que importava
comemorar a Páscoa. 8 Jesus, pois, enviou Pedro e João,
dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos.
9 Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos?
10 Então, lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade,
encontrareis um homem com um cântaro de água; segui-o até à
casa em que ele entrar 11 e dizei ao dono da casa: O Mestre
manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a
Páscoa com os meus discípulos? 12 Ele vos mostrará um
espaçoso cenáculo mobilado; ali fazei os preparativos.
13 E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e
prepararam a Páscoa.
14 Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos.
15 E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco
esta Páscoa, antes do meu sofrimento. 16 Pois vos digo que
nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus.
17 E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e
reparti entre vós; 18 pois vos digo que, de agora em diante, não
mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
19 E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu,
dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós; fazei isto em
memória de mim.
20 Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em
favor de vós. 21 Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa.
22 Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que
está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele
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está sendo traído! 23 Então, começaram a indagar entre si quem
seria, dentre eles, o que estava para fazer isto.
39 E, saindo, foi, como de costume, para o monte das Oliveiras;
e os discípulos o acompanharam. 40 Chegando ao lugar
escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em
tentação. 41 Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de
pedra, e, de joelhos, orava, 42 dizendo: Pai, se queres, passa de
mim este cálice; contudo, não se faça a minha vontade, e sim a
tua. 43 Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.
44 {E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu
que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a
terra.}
45 Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os
achou dormindo de tristeza, 46 e disse-lhes: Por que estais
dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.
47 Falava ele ainda, quando chegou uma multidão; e um dos
doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se
de Jesus para o beijar. 48 Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um
beijo trais o Filho do Homem?
49 Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder,
perguntaram: Senhor, feriremos à espada? 50 Um deles feriu o
servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita.
51 Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E, tocando-lhe a
orelha, o curou.
52 Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães
do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com
espadas e porretes como para deter um salteador?
53 Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as
mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das
trevas.
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Questões para Estudo: A Última Ceia e a Traição
Lucas 22:7-8, 13-23, 39-53
Introdução:
A Páscoa começou como uma celebração e memorial do
momento em que o anjo da morte passou por cima, enquanto os
israelitas matar o primogênito de todas as pessoas no Egito. Na
Páscoa, um cordeiro foi morto como uma substituição para o
povo de seus pecados de Israel. Pouco antes de sua morte, Jesus
decidiu comemorar este jantar especial com os seus discípulos,
como era o costume do povo de Israel. Durante este jantar
especial, Jesus anunciou que ele seria aquele que seria o
sacrifício para eles e que, pelo seu sangue, eles teriam o perdão
dos pecados.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender que Jesus é o cordeiro pascal,
que tira os nossos pecados, permitindo a pena de morte
eterna para passar por cima de nós.
Atitude – De humildade para aceitar que o sacrifício de Jesus
é a única coisa que pode nos purificar e perdoar os nossos
pecados.
Ação – Para celebrar a Ceia do Senhor, em sua memória e no
reconhecimento do preço que Ele pagou por nós.
Versos para Memorizar:
João 1:29 “No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele,
e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”
Textos para Estudo:
Mateus 26:17-30; Marcos 14:12-26; Atos 2:42-47; 1 Coríntios
10:16-17; 11:20-34; Hebreus 12:2-3
Explorando o Texto:
1. O que Jesus quis instruir Pedro e João? Quando e onde
foi esse lugar? (Lucas 22:7-8. Jesus instruiu Pedro e João
para ir e preparar a Páscoa no dia dos Ázimos, em
Jerusalém).
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2. O que Jesus disse sobre seus próprios sentimentos e que
está para vir? (Lucas 22:15. Jesus diz a seus discípulos
que Ele estava ansioso para comer isso com eles antes do
sofrimento que vem.)
3. O que ele disse que eles devem fazer com a taça?
(Lucas 22:17. Tomai-o e dividi-la entre si.)
4. O que ele disse sobre o pão? O que era para representar?
(Lucas 22:19. Jesus disse aos discípulos que o pão era
seu corpo dado por eles, e que eles foram fazer isso em
memória de mim.)
5. Qual foi esta taça para representar? (Lucas 22:20. A taça
era para ser a nova aliança do sangue de Jesus,
derramado por todos.)
6. Que também estava à mesa com os discípulos, que
receberam um ponto muito importante de atenção?
(Lucas 22:21-23. O traidor.)
7. O que Jesus queria dizer aos seus discípulos a orar?
(Lucas 22:40. Jesus disse aos seus discípulos a rezar para
que eles não caiam em tentação.)
8. O que faz a oração de Jesus nos diz sobre ele ser Deus e
Homem? (Lucas 22:42. Jesus como o cálice de
sofrimento fosse tirada dele, como sua humanidade
percebe o incómodo e sofrimento, no entanto, ele é
submisso à vontade do Pai a).
9. O que também é evidente a partir deste tempo de
oração? (Lucas 22:43-44. Nós vemos que os anjos
vieram e ministraram a Jesus em sua fraqueza como Ele
orou fervorosamente para que gotas de sangue começou
a cair de sua cabeça.)
10. O estado de ser Jesus aos Seus discípulos em encontrar
em seu retorno? (Lucas 22:45-46. Jesus encontrou seus
discípulos dormindo e esgotada a sua tristeza.)
11. Quem veio a trair Jesus? (Lucas 22:47-48. Judas, um dos
doze discípulos de Jesus.)
Questões para Discussão:
1. Quando cai a Páscoa no calendário? Qual é o seu papel
em relação a isso agora? Por quê?
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2. Se Jesus teve de enfrentar provas, podemos também
esperar que os ensaios para vir a nossa maneira? Que
tipo de experiências que nos deparamos com os cristãos?
3. O que ele mostra sobre a Ceia do Senhor em que
estamos a levar a taça e dividi-lo entre nós? (Lucas
22:17) [Isso mostra que a Ceia do Senhor deve ser um
momento de comunhão e comunhão uns com os outros,
compartilhando juntos na lembrança do sacrifício que
Cristo fez em nosso nome.]
4. Ao falar sobre a taça, o que significa que o cálice é a
nova aliança para nós? (Lucas 22:20) [A nova aliança no
sangue de Jesus nos mostra não a nossa necessidade de
sacrifício contínuo, mas sim que o nosso sacrifício final
foi feito no derramamento do sangue de Jesus.]
5. Como devemos entender Jesus, quando Ele diz que o
copo é o seu sangue eo pão é o Seu corpo? (Lucas 22:1920) [Temos que levá-Lo em Sua Palavra em acreditar
que Jesus é, de fato presente entre nós em um real
(presença de, com e sob os elementos) como tomamos a
Ceia do Senhor.]
6. Existe um espírito de um traidor em seu próprio
coração? O que cerca de um negador?
7. Porque é que a oração fundamental para evitar a
tentação? (Lucas 22:40) Oração [é essencial para evitar a
tentação como nós somos em nós mesmos fracos e
incapazes de resistir aos ataques do diabo, porém, o
Senhor é Todo-Poderoso e perfeitamente capaz de nos
salvar.]
8. Você está submissa à vontade do Pai o? Mesmo à beira
da morte?
9. Que diferença faz para você que Jesus foi à cruz?
10. Que tentação era Jesus enfrentando? O que significa
quando Jesus disse: "este cálice longe de mim?" (Lucas
22:42) [Jesus estava enfrentando a tentação do desespero
e da infidelidade. Quando Ele pediu ao Pai, se o copo
poderia ser tirado, Ele estava perguntando se haveria
uma maneira diferente além da morte para expiar os
pecados do mundo.
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11. Jesus sabia o que viria pela frente? Por que Ele não
correr? (Hebreus 12:2-3) [Jesus realmente sabia o que
estava acontecendo, e para a alegria que Ele, Ele
suportou a cruz, desprezando a vergonha.]
12. Quais são algumas das tentações que você batalha
contra, a sua fraqueza, sua necessidade de oração e
necessidade de perdão?

78

41. O Julgamento, Crucificação,
Sepultamento de Cristo
Mateus 27:11-66
Mateus 27
11 Jesus estava em pé ante o governador; e este o interrogou,
dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o
dizes.
12 E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos,
nada respondeu. 13 Então, lhe perguntou Pilatos: Não ouves
quantas acusações te fazem? 14 Jesus não respondeu nem uma
palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador.
15 Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao
povo um dos presos, conforme eles quisessem. 16 Naquela
ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado
Barrabás. 17 Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes
Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus,
chamado Cristo? 18 Porque sabia que, por inveja, o tinham
entregado.
19 E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não
te envolvas com esse justo; porque hoje, em sonho, muito sofri
por seu respeito.
20 Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo
a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus.
21 De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis
que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás!
22 Replicou-lhes Pilatos: Que farei, então, de Jesus, chamado
Cristo? Seja crucificado! Responderam todos.
23 Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez
clamavam mais: Seja crucificado!
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24 Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário,
aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante
o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste {justo} ; fique o
caso convosco!
25 E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre
nossos filhos!
26 Então, Pilatos lhes soltou Barrabás; e, após haver açoitado a
Jesus, entregou-o para ser crucificado.
27 Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para
o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. 28 Despojandoo das vestes, cobriram-no com um manto escarlate; 29 tecendo
uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça e, na mão direita,
um caniço; e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo:
Salve, rei dos judeus! 30 E, cuspindo nele, tomaram o caniço e
davam-lhe com ele na cabeça. 31 Depois de o terem escarnecido,
despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes.
Em seguida, o levaram para ser crucificado.
32 Ao saírem, encontraram um cireneu, chamado Simão, a quem
obrigaram a carregar-lhe a cruz. 33 E, chegando a um lugar
chamado Gólgota, que significa Lugar da Caveira, 34 deram-lhe
a beber vinho com fel; mas ele, provando-o, não o quis beber.
35 Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes,
tirando a sorte. 36 E, assentados ali, o guardavam. 37 Por cima
da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: ESTE É JESUS,
O REI DOS JUDEUS. 38 E foram crucificados com ele dois
ladrões, um à sua direita, e outro à sua esquerda. 39 Os que iam
passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: 40 Ó
tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas! Salva-te a
ti mesmo, se és Filho de Deus, e desce da cruz!
41 De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e
anciãos, escarnecendo, diziam: 42 Salvou os outros, a si mesmo
não pode salvar-se. É rei de Israel! Desça da cruz, e creremos
nele. 43 Confiou em Deus; pois venha livrá-lo agora, se, de fato,
lhe quer bem; porque disse: Sou Filho de Deus. 44 E os mesmos
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impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido
crucificados com ele.
45 Desde a hora sexta até à hora nona, houve trevas sobre toda a
terra. 46 Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz,
dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni? O que quer dizer: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste?
47 E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele
chama por Elias.
48 E, logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a
embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe
a beber. 49 Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias
vem salvá-lo.
50 E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o
espírito.
51 Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a
baixo; tremeu a terra, fenderam-se as rochas; 52 abriram-se os
sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam,
ressuscitaram; 53 e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição
de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54 O
centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o
terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande
temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus.
55 Estavam ali muitas mulheres, observando de longe; eram as
que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia, para o servirem;
56 entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de
José, e a mulher de Zebedeu.
57 Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimatéia, chamado
José, que era também discípulo de Jesus. 58 Este foi ter com
Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que
lho fosse entregue. 59 E José, tomando o corpo, envolveu-o num
pano limpo de linho 60 e o depositou no seu túmulo novo, que
fizera abrir na rocha; e, rolando uma grande pedra para a entrada
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do sepulcro, se retirou. 61 Achavam-se ali, sentadas em frente da
sepultura, Maria Madalena e a outra Maria.
62 No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniramse os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos,
63 disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele
embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de três dias
ressuscitarei. 64 Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com
segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os
discípulos, o roubem e depois digam ao povo: Ressuscitou dos
mortos; e será o último embuste pior que o primeiro.
65 Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta; ide e guardai o
sepulcro como bem vos parecer. 66 Indo eles, montaram guarda
ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta.
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Questões para Estudo: O Julgamento, Crucificação,
Sepultamento de Cristo
Mateus 27:11-66
Introdução:
A mesma multidão que gritava Hosana e elogiou Jesus poucos
dias antes agora clama pelo seu para ser crucificado. Que
crucificaram Jesus? é o discípulo que Judas traiu Jesus era ou a
líderes judeus que o acusaram? Foi Pilatos quem deu a ordem e
os soldados que realizaram a instrução? Se Jesus morreu para
tirar o pecado do mundo, então não foi você que causou sua
morte?
Objetivos:
Conhecer – Para compreender o que Jesus morreu para o
pecado e pagou o preço total para a sua salvação.
Atitude – Para chegar diante do Senhor em humilde
arrependimento e contrição de coração.
Ações – Para se arrepender de seus pecados através do
sangue de Jesus Cristo (arrependimento significa transformar
a partir do seu pecado).
Versos para Memorizar:
Hebreus 9:27-28 “E, assim como aos homens está ordenado
morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim
também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para
tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado,
aos que o aguardam para a salvação.”
Textos para Estudo:
Mateus 26:36-27:66; Marcos 14:43-15:47; Lucas 22:1-23:56;
João 18:1-19:42
Explorando o Texto:
1. O que o governador peça a Jesus? (Mateus 27:11. És tu o
rei dos judeus?)
2. Como Jesus respondeu às acusações de Pilatos e os
principais dos sacerdotes? (Mateus 27:12-13. Ele ficou
em silêncio e não disse nada do seu próprio.)
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3. O que a esposa de Pilatos lhe dizer? (Mateus 27:19. A
mulher de Pilatos lhe disse: "Não tem nada a ver com
esse homem inocente.")
4. Como Pilatos tentar sair da sua situação? (Mateus 27:1521, 24. Para sair da sua situação, Pilatos tentou forçar o
povo a escolher entre a libertação de Barrabás ou Jesus.
Quando a multidão ainda do lado de Jesus, castigado,
Pilatos decidiu lavar as mãos dele. )
5. O que fez a mensagem multidão? (Mateus 27:21-22. Nós
queremos Barrabás, crucifica Jesus!)
6. O que os soldados fazem a Jesus? (Mateus 27:27-31, 35.
Os soldados levaram Jesus e zombavam dele por assédio
verbal e por colocar uma coroa de espinhos na cabeça.
Eles também tirariam dele, vencê-lo, lançarei as sortes
suas roupas, e açoitado ele.)
7. Onde é que eles levam? (Mateus 27:33. Os soldados
levaram-no a Golgatha [o lugar da] crânio, para ser
crucificado.)
8. Qual foi a acusação de que foi colocado sobre a cabeça
de Jesus? (Mateus 27:36-37. “Este é Jesus, Rei dos
Judeus.”)
9. O que é que aqueles que passaram por dizer? (Mateus
27:39-40. Disseram-lhe para salvar a si mesmo e desce
da cruz, se Ele era realmente o Filho de Deus.)
10. O que os sacerdotes dizem? (Mateus 27:41-43. Salvou
os outros, mas não pode salvar-se. Ele confia em Deus,
deixe Deus salve ele).
11. O que os ladrões dizer? (Mateus 27:44. Os insultos
empilhados sobre ele.)
12. O que aconteceu a partir do 6 ao 9 horas (12 horas 3:00)? (Mateus 27:45. As trevas cobriram a terra.)
13. O que clamam Jesus? Por quê? (Mateus 27:46. "Meu
Deus, Meu Deus, por que me abandonaste?" Jesus grita
isso porque como Jesus levou o pecado do mundo, Deus
virou o rosto de Jesus.)
14. O que aconteceu no momento da morte de Jesus?
(Mateus 27:50-53. Quando Jesus morreu, o véu do
templo se rasgou em dois, houve um grande terremoto, e
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quebrou os túmulos abertos e aqueles que tinham sido
mortos foram ressuscitados para a vida.)
15. O que fez o centurião finalmente perceber depois que ele
viu tudo o que tinha acontecido? (Mateus 27:54.
Certamente este era o Filho de Deus.)
16. Quem pediu o corpo eo que ele fez com ela? (Mateus
27:57-60. José de Arimatéia, que o colocou em seu
próprio túmulo novo.)
17. O que foi feito para proteger o túmulo? (Mateus 27:6066. Te segura no túmulo, uma grande pedra foi rolada na
frente dela, e um pelotão da guarda romana, foi colocado
fora de guarda do túmulo colocar seu selo nele.)
Questões para Discussão:
1. Quem vocês dizem que Jesus é?
2. O que significa que Jesus é o Rei dos judeus? (Mateus
27:11) [O "Rei" que os judeus estavam esperando era o
Messias prometido.]
3. O que fazer quando as pessoas acusam você?
4. Por que Jesus se recusar a responder quando ele foi
acusado? (Mateus 27:12-14; Isaías 53:7) [Seu objetivo
não era de se defender ou ser posto em liberdade.]
5. O que você teria feito se fosse Pilatos?
6. Alguma vez você já teve que escolher entre Jesus e os
outros?
7. A mesma multidão que gritava Hosana apenas alguns
dias antes já estava gritando por Jesus para ser
crucificado. O que você faz com as diferentes vozes que
você ouve no mundo? Quando você disse duas coisas
opostas?
8. Como você tem tratado Jesus como os soldados
trataram-lo? (Mateus 27:27-31, 35) [zombando dele e
tratá-lo com desrespeito.]
9. Por que Jesus foi crucificado? [Jesus foi crucificado para
que todos possam ser salvos através de seu sacrifício
perfeito.]
10. Se uma carga foram trazidos contra você, seria para ser
cristão? As pessoas podem dizer que você é um cristão,
ou têm de lhe perguntar primeiro?
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11. Quando você como aqueles que passaram por lançar
insultos contra Jesus?
12. O que Jesus abandonando Deus significa para você?
(Mateus 27:46) [Deus abandonando Jesus significa que,
para nós, agora são aceitas.]
13. O que aconteceu no momento da morte de Jesus para
você?
14. Quando você finalmente perceber todos quem era Jesus?
15. O que você pode dar a Jesus em troca de que Ele lhe
deu?
16. O que tudo isso significa para você?
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42. A Ressurreição e a Grande Comissão
Mateus 28:1-20
Mateus 28
1 No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria
Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
2 E eis que houve um grande terremoto; porque um anjo do
Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se
sobre ela. 3 O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste,
alva como a neve. 4 E os guardas tremeram espavoridos e
ficaram como se estivessem mortos.
5 Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais;
porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. 6 Ele não está
aqui; ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia.
7 Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele
ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia; ali o
vereis. É como vos digo!
8 E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de
medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. 9 E
eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas,
aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. 10 Então,
Jesus lhes disse: Não temais! Ide avisar a meus irmãos que se
dirijam à Galiléia e lá me verão.
11 E, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e
contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera.
12 Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande
soma de dinheiro aos soldados, 13 recomendando-lhes que
dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram
enquanto dormíamos. 14 Caso isto chegue ao conhecimento do
governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança.
15 Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos.
Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje.
16 Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que
Jesus lhes designara. 17 E, quando o viram, o adoraram; mas
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alguns duvidaram. 18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes,
dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19 Ide,
portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a
guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou
convosco todos os dias até à consumação do século.
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Questões para Estudo: A Ressurreição e
a Grande Comissão
Mateus 28:1-20

Introdução:
Depois de um mais dolorosa e dolorosa morte, Jesus foi
colocado no túmulo comprado de um de seus seguidores: José de
Arimatéia. A morte de Jesus fez a situação de seus discípulos
parece sombrio e sem esperança, no entanto, este foi apenas o
começo para os planos do Senhor. Quando olhamos para
"conquistar mais de Jesus até a morte, vemos que o Senhor
sempre terá a última palavra, até mesmo sobre a morte.
Objetivos:
Conhecer – Para entender que Jesus tem poder sobre a
própria morte, a conhecer o coração de Deus para que todos
sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
Atitude – De ter um coração para adorar a Jesus como o
Senhor de todos e com humildade para ser obediente a tudo
o que Ele nos ordena fazer.
Ação – Para ser ativo em compartilhar nossa fé com aqueles
que nos rodeiam. Para compartilhar a Palavra do Senhor
com os nossos irmãos e não crentes.
Versos para Memorizar:
1 Corintios 15:3-6 “Antes de tudo, vos entreguei o que também
recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e, depois, aos doze.
Depois, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez,
dos quais a maioria sobrevive até agora; porém alguns já
dormem.”
Textos para Estudo:
Marcos 16; Lucas 24; João 20; 1 Timóteo 2:4
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Explorando o Texto:
1. Quem foi ao túmulo em primeiro lugar? (Mateus 28:1.
Maria Madalena ea outra Maria, no primeiro dia da
semana depois do sábado).
2. Que rolou a pedra? Por quê? (Mateus 28:2. Um anjo do
Senhor desceu do céu e rolou a pedra para mostrar que
Jesus não estava lá, mas Ele tinha ressuscitado dos
mortos.)
3. O que os guardas fazem? (Mateus 28:4. Os guardas
estavam com tanto medo que eles tremeram e ficaram
como mortos.)
4. O que os anjos dizem para as mulheres? (Mateus 28:5.
Não tenha medo ... você está olhando para Jesus, Ele não
está aqui, Ele ressuscitou.)
5. O que tinha acontecido com Jesus e onde Ele iria
encontrá-los? (Mateus 28:6-7. Jesus tinha ressuscitado
dos mortos e tinham ido à frente deles a Galiléia.)
6. Quem eram as mulheres para contar a boa notícia?
(Mateus 28:7. Eles deviam ir rapidamente e dizer aos
discípulos que Jesus tinha ressuscitado.)
7. Quais foram as emoções das mulheres que correram
longe do túmulo? (Mateus 28:8. Eles estavam com
medo, mas cheios de alegria.)
8. Quem conheceu as mulheres a caminho? O que ele
disse? (Mateus 28:9-10. Jesus conheceu a mulher no
caminho e disse-lhes: "Não tenhais medo, ide dizer a
meus irmãos que se dirijam à Galiléia, lá eles vão me
ver.")
9. O que os guardas de fazer e dizer em resposta ao ver o
anjo, venha e rolar a pedra em frente ao túmulo?
(Mateus 28:11. Os guardas entraram na cidade e
informou aos principais sacerdotes tudo o que tinha
acontecido.)
10. Qual foi a reação dos sacerdotes, o relatório dos
guardas? (Mateus 28:12-14. Eles criaram um plano que
os soldados estavam a dizer que os discípulos vieram
durante a noite e furtaram, e desde que os guardas com
uma grande soma de dinheiro para fazê-lo. Eles também
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prometeram proteger os guardas de dano se chegou a
este relatório, o governador).
11. Onde encontrar Jesus aos Seus discípulos? (Mateus
28:16. Os discípulos foram para a Galiléia, ao monte que
Jesus lhes tinha dito para ir.)
12. Qual foi a reação dos discípulos ao ver Jesus? (Mateus
28:17. Eles adoraram, mas alguns duvidaram.)
13. O que Jesus disse aos seus discípulos? (Mateus 28:1820. Para sair e fazer discípulos de todas as nações,
batizando e ensinando no poder e autoridade dada a eles
em Cristo.)
Questões para Discussão:
1. Você já foi para o túmulo em sua busca por Jesus?
2. Que diferença faz um túmulo vazio fazer por você?
3. Qual é a sua resposta a Jesus estar vivo?
4. O que significa a mensagem de anjos para todas as
pessoas?
5. O que isso diz sobre quem é Jesus?
6. O que significa "promessas de Jesus significa para você?
7. Quem tenta torcer ou encobrir as provas da ressurreição?
8. Por que os príncipes dos sacerdotes dar o dinheiro
soldados? Qual foi a sua preocupação?
9. Onde é que Jesus te encontrar?
10. O que a Grande Comissão "de Jesus significa para você?
(Mateus 28:18-20) [Isso significa que estamos a ir para a
frente partilhar a Palavra do Senhor, com aqueles que
encontram, como eles precisam ouvir a mensagem da
graça e da salvação. No entanto, nosso trabalho não pára
na partilha da mensagem, mas ainda continua com o
discipulado ea instrução das pessoas que vêm à fé.]
11. Que promessa Jesus deixa-nos como estamos indo na
sua comissão de fazer discípulos de todas as nações?
(Mateus 28:20) [Jesus promete que, como nós vamos
sair e fazer discípulos que não só estamos saindo sob sua
autoridade, mas que também podemos ir em frente com
confiança, sabendo que Ele está conosco.]

91

