
Como Usar este material: 
 
1. Em lição número um, leia para os participantes a história.   

ü Depois de ler a história, faça em voz alta as perguntas 
orais.  Dê oportunidade a todas as pessoas para 
participarem.   

ü Leia de novo a história, especialmente se erraram muitas 
perguntas orais. 

ü Depois, leia para o grupo as verdades espirituais.  
Converse sobres essas verdades, mas nunca discuta!  É o 
Espírito Santo que convence o pecador, não nós. 

ü Peça aos participantes para fazerem os pedidos de 
oração 

ü Termine o estudo fazendo oração para todos os 
participantes, cite todos os pedidos mencionados.  
Também ore para o entendimento e a conversão de todos 
os participantes. 

 
2. Nas lições 2 a7 comece o estudo fazendo as perguntas de revisão.  

Procure lembrar as histórias que foram contadas anteriormente e 
as verdades espirituais.  O arrependimento é um ponto principal 
que deve ser reforçado toda semana depois da lição número 2. 
ü Leia a história nova 
ü Faça as perguntas orais 
ü Leia de novo a história 
ü Leia e discuta as verdades espirituais.  Não tenha 

medo de fazer apelo mais cedo se as pessoas demonstram 
interesse. 

ü Peça para cada um fazer seu pedido de oração.  Se 
alguém aceitar a Cristo antes da lição final, é bom que eles 
também orem nesse período de intercessão. 

 
3. Na lição 7, faça o apelo no final.  Dê oportunidade a todos de 

aceitarem a Cristo, mas não é necessário implorar.  O Espírito 
Santo faz a obra, não os líderes.  Se aceitarem a Cristo, ajude os a 
fazer a oração na lição ou a sua própria oração durante o estudo. 

 
*Textos bíblicos foram retirados da Nova Versão Internacional. 
 

Texto bíblico citado do NOVO TESTAMENTO, NOVA 
VERSÃO INTERNACIONAL,  1993, pela Sociedade 
Bíblica Internacional.  Usado com permissão da Editora 
Vida.  Todos os direitos reservados. 
 
*Este estudo pode ser reproduzido liberal e gratuitamente, mas não 
deve ser usado para fins comerciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS BOAS NOVAS DE JESUS 



por 
 Christy A. Brawner 

 
“O Nascimento de Jesus”-Lição 1 

Mateus 1-2 
 
“Assim, ao todo houve catorze gerações de Abraão a Davi,  
catorze de Davi até o exílio na Babilônia, e catorze do exílio até o 
Cristo.”  Mateus 1:17 (NVI) 
 
 Maria, uma mulher judia, ficou grávida sem ter relações 
sexuais pois ela concebeu do Espírito Santo.  O noivo dela, como era 
justo e não queria escandalizá-la, resolveu desfazer o noivado 
secretamente.  Mas, na mesma noite em que pensava em fazer isso, 
um anjo do Senhor apareceu para ele num sonho e disse: “Não tema 
receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede 
do Espírito Santo.  Ela dará à luz a um Filho e você deverá dar-lhe o 
nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos  seus pecados.”  
Maria era a mulher sobre a qual o profeta Isaías tinha se referido 
quando falou que “a virgem engravidará e dará à luz um filho, e lhe 
chamarão Emanuel, que significa  ‘Deus conosco’.” 
 Então José acordou do sonho e obedeceu ao anjo.  Casou-se 
com Maria, mas eles só tiveram relações sexuais depois do 
nascimento do nenê.  E José deu o nome para ele de Jesus, conforme 
o anjo tinha dito para ele.  Jesus nasceu na cidade de Belém que 
localiza-se no distrito da Judéia, no país de Israel, no tempo de um rei 
que se chamava Herodes.  

Alguns homens sábios, ou magos, vieram do oriente (do leste) 
à Judéia porque tinham visto uma nova estrela no céu e essa estrela 
para eles significava que estava nascendo o novo rei dos judeus.  Os 
magos, sem saber exatamente pra onde ir, foram procurar o novo rei 
no palácio do Rei Herodes.  Lá eles perguntaram onde estava o 
recém-nascido rei dos Judeus.  Herodes ficou muito preocupado ao 
ouvir isso, então fez uma reunião com todos os sacerdotes e líderes 
religiosos do palácio para saber deles onde as Escrituras (livros do 
Velho Testamento) diziam que nasceria o prometido rei dos Judeus.   

Os sacerdotes lhe explicaram que a Bíblia diz que o menino-
rei ia nascer em Belém. Depois, ele procurou saber com os magos 
quando exatamente eles tinham visto a estrela pela primeira vez.  Ele 

perguntou  isso para poder fazer as contas e saber mais ou menos a 
idade da pequena criança.   

Herodes então falou aos homens sábios: “Vão informar-se 
com exatidão sobre o menino.  Logo que o encontrarem, avisem-me, 
para que eu também vá adorá-lo”. 
 Os magos partiram do palácio e continuaram a seguir a estrela 
até que ela parou em cima de uma casa.  Dentro dessa casa, 
encontraram Maria, José e Jesus.  Eles O adoraram e Lhe ofereceram 
ouro para Ele, incenso e mirra, coisas muito caras na época. 
 Antes dos homens sábios irem embora, eles tiveram sonhos 
onde foram avisados a não voltarem e contarem a Herodes do 
nascimento de Jesus.  Então eles voltaram para casa por outro 
caminho. 
 Depois que os sábios partiram, José teve um outro sonho.  
Nesse sonho ele recebeu o aviso de Deus para fugir para o Egito junto 
com sua família porque Herodes tentaria matar Jesus.  Então eles se 
levantaram sendo ainda noite, e fugiram para o Egito. Tiveram de 
morar no Egito até a morte de Herodes.  Isso também tinha sido 
previsto pelo profeta Oséias no Velho Testamento: “Do Egito chamei 
o meu Filho.” 
 Herodes, quando descobriu que os Magos tinham escapado 
das suas mãos, saiu, ele mesmo, para matar o menino-rei.  Então, 
mandou matar todas as crianças com menos de dois anos de idade em 
Belém e nas cidades próximas.  A morte das crianças foi uma coisa 
terrível e louca.  Mas isso também foi previsto pelo profeta Jeremias 
no Velho Testamento. 
 Quando Herodes morreu, um anjo apareceu a José e mandou 
que voltassem para Israel.  José, mesmo assim, ficou com medo de 
voltar para Judéia, porque o filho de Herodes estava no trono, então 
eles mudaram para uma outra província que se chamava Galiléia, na 
cidade de Nazaré.  Jesus passou a sua infância nessa cidade.  Isso 
também foi  para cumprir a promessa que tinha sido feita pelos 
profetas do Velho Testamento que diz: “Ele será chamado Nazareno.” 
 
 
 
 
 
Perguntas Orais: 



 
1. Quem foi Maria? 
2. Para quem o anjo apareceu quando falou como o menino deveria 

se chamar?  Qual seria o nome da criança? 
3. Os magos seguiram a estrela.  A quem eles queriam ver? 
4. Por que você acha que Herodes ficou preocupado quando escutou 

a história dos reis magos? 
5. Como os magos ficaram sabendo que era para voltar por outro 

caminho? 
6. O que Herodes fez para tentar matar o rei dos judeus? 
7. Como José ficou sabendo que era para fugir para o Egito? 
8. Como ele ficou sabendo que estava na hora de voltar? 
9. Por que que José levou a sua família para a Galiléia? 
10. Qual é o nome da cidade onde Jesus passou a sua infância? 
 



Verdades Espirituais-Lição 1 
Mateus 1-2 

 
1. Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas.  Desde a criação do 

mundo, Deus havia prometido que mandaria o seu Filho para a 
Terra.  Através dos anos, Ele repetiu essa promessa para muitos 
homens, muitas vezes, dizendo detalhes de como seria Sua vinda.  
Ele fez exatamente o que disse.  Vamos nos lembrar de pelo 
menos uma das profecias do Velho Testamento cumpridas nesse 
texto. 
Deus é fiel a nós do mesmo jeito.  Na Bíblia há muitas promessas 
de Deus a nosso respeito.  Ele vai cumprir todas elas.  Nós 
precisamos ler a Bíblia e descobri-las. 

 
2. A Bíblia é a Palavra de Deus e tudo que está nela é a verdade. 

Deus falou milhares de anos antes, como seria o nascimento de 
Jesus.  E aconteceu exatamente como foi escrito.  Essa é uma 
prova de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus.  
Nenhum homem conseguiria fazer isso. 

 
3. Deus é soberano. Isso quer dizer que Ele está no controle de tudo.  

Ele faz muitos milagres nas nossas vidas.  Neste texto 
aconteceram vários milagres.  Vamos citar algum. 

 
4. Deus se comunica com o homem.  Deus falou com José a respeito 

do nascimento de Jesus e também da necessidade de escapar de 
Herodes.  Ele falou para os reis magos para não voltarem para a 
casa de Herodes.  E hoje, Ele também quer falar com cada um de 
nós a respeito das nossas vidas. 

 
5. Deus sabe de tudo.  E, às vezes, Ele, na sua sabedoria, permite 

que coisas horríveis aconteçam.  Herodes queria matar o menino 
rei porque se sentiu ameaçado por Jesus. Deus sabia que Herodes 
iria matar todas aquelas crianças.  Ele sabia o que estava no 
coração de Herodes.   Mas Ele deu a Herodes a oportunidade de 
escolher o que fazer.  Ele poderia fazer o que era certo ou 
disobedecer a Deus. 

 

 Hoje Deus sabe o que está dentro do coração de cada um de nós.  
E muitas vezes, nós também sabemos o certo, mas não queremos 
obedecer a Deus.  Ele nos dá a escolha de obedecê-Lo ou não.  No 
caso de Herodes, muitas crianças sofreram por causa da 
desobediência de Herodes.  Hoje em dia, existem muitas situações em 
que, as escolhas erradas de algumas pessoas trazem muita tristeza até 
para quem não merece.  Você se lembra de uma situação recente onde 
pessoas sofreram sem precisar por causa da desobediência de outras? 

 
É importante entender que foi exatamente por isso que Jesus veio 

à Terra.  Ele entrou num mundo cheio de tragédia e veio para dar paz 
e esperança a todos nós.  Precisamos entender como podemos receber 
a paz de Deus através de Jesus dentro das nossas vidas. 
 
6. Os sacerdotes e professores da lei sabiam também da promessa da 

vinda do filho prometido mas não foram conhecer a Jesus.  Será 
que é possível saber muito sobre a Bíblia e Jesus mas não 
conhecer a Cristo pessoalmente? 

 
7. Jesus é Deus Conosco, ou Emanuel.  O anjo falou para  José essas 

palavras que foram escritas pelo profeta Isaías.   
 
Muitos gostam de falar que Jesus foi somente um profeta, outros 
falam que Ele é um anjo, mas a Bíblia ensina que Jesus é Deus.   
 
Neste estudo, para as próximas 6 semanas, tentaremos descobrir 
quem realmente é JESUS CRISTO e quais foram suas BOAS 
NOVAS.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS BOAS NOVAS DE JESUS 
 

Por 
Christy A. Brawner 

 
“O Batismo de Jesus”- Lição 2 

Mateus 3-4 
 
Revisão 
 
1. O  nome da mãe de Jesus é ____________. 
2. O milagre do nascimento de Jesus foi que ele nasceu de uma 

mulher que ainda era ______________. 
3. O Velho Testamento falou muitas coisas a respeito do nascimento 

de Jesus.  Uma dessas coisas foi que ele se chamaria Emanuel que 
significa Deus ____________. 

4. Herodes foi um ____________ que quis matar Jesus.  Por isso ele 
mandou _________ todas as crianças com menos de dois anos de 
idade que moravam em Belém. 

5. Seguindo uma ___________,os magos foram achar Jesus.  
Voltaram por outro caminho por causa de um __________ que os 
avisou para não fazerem isso. 

6. José levou sua família para o Egito porque Deus lhe mostrou num 
__________ que Herodes queria _____Jesus. 

7. José soube que já podia voltar para Israel através de um outro 
____________. 

8. Onde José levou a sua família para morar? 
9. Deus sempre cumpre as suas _____________. 
 
“E dizendo: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo.” 
Mat. 3:2 (NVI)  
 
 Essas são as palavras que foram pregadas por um homem que 
se encontrava no deserto da Judéia.  Esse homem se vestia de pêlos 
de camelo e um cinto de couro.  Ele se alimentava de mel silvestre e 
gafanhotos e o seu nome era João Batista. 
 Muitos de toda a área do rio Jordão e da Judéia saíam para o 
deserto para ouvir suas palavras.  Depois de ouvi-lo, muitos se 
batizavam no rio Jordão confessando os seus pecados.  Os fariseus e 

saduceus, que eram os religiosos da época, também vieram para ver o 
que estava acontecendo.  Quando João Batista os viu, chamou-os de 
“filhos de serpentes” dizendo que não temiam a Deus, pois pensavam 
que porque eram muito religiosos Deus iria aceitá-los. 

Enquanto João estava pregando, Jesus veio e quis que João O 
batizasse.  Mas João não queria pois achava que ele não era 
imporante suficiente para batizá-lO. Porém Jesus insistiu e os dois 
entraram para dentro da água do rio Jordão.  Jesus se abaixou na água 
e quando se levantou, imediatamente os céus se abriram e o Espírito 
de Deus, como uma pomba, desceu dos céus sobre Ele.  E também a 
voz de Deus falou: “Este é o meu Filho amado em quem me agrado.” 
 Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para 
ser tentado por Satanás.  Ele ficou sem comer e beber por quarenta 
dias e depois desse tempo estava com muita fome.  Foi nessa hora 
que Satanás veio tentá-lO. 
 A Bíblia fala sobre três tentações de Jesus no deserto.  Na 
primeira, Satanás Lhe pediu para transformar algumas pedras em 
pães, para provar que era Deus.  Mas Jesus respondeu ao diabo 
usando a Palavra de Deus.  Na segunda, Satanás pediu para Ele se 
saltar do telhado de um templo para provar que era Deus.  Mas Jesus 
lhe respondeu usando novamente a Palavra de Deus.  Na última, 
Satanás transportou Jesus a um monte e disse-lhe: “Tudo isto te darei, 
se prostrares e me adorares.”  Jesus respondeu-lhe: “Retire-se, 
Satanás, pois está escrito: “Adore somente ao Senhor seu Deus e sirva 
somente a Ele.”  Então o diabo O deixou, e chegaram anjos para 
servi-lO. 
 Jesus saiu do deserto e ouviu que João Batista tinha sido 
preso.  Então, voltou para Galiléia deixando a cidade da sua infância 
e foi morar em uma cidade na beira da lagoa da Galiléia, que se 
chamava Cafarnaum.  Isso para cumprir o que havia sido dito pelo 
profeta Isaías quando disse: “Terra de Zebulom e terra de Naftali, 
caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações; o povo que 
vivia nas trevas viu uma grande Luz; sobre os que viviam na terra da 
sombra da morte raiou uma luz.” 
 A Bíblia nos diz que foi daí em diante que Jesus começou o 
seu trabalho público na terra.  A mensagem que pregou foi esta: 
“Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.” 
 



Perguntas Orais: 
 
1. Como era João Batista? 
2. Qual era a mensagem que João Batista pregava? 
3. O que João Batista fazia com as pessoas que confessavam os seus 

pecados? 
4. Por que João não queria batizar Jesus? 
5. Como Jesus foi batizado? 
6. O que aconteceu na hora em que Jesus se levantou da água? 
7. Por que Jesus foi ao deserto? 
8. O que Jesus fez durante os quarenta dias no deserto? 
9. Qual foi uma das tentações de Satanás? 
10. Depois das tentações, quem veio servir Jesus? 
11. Qual foi a mensagem de Jesus?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdades Espirituais - Lição 2 
Mateus 3-4 

 
1. A mensagem de João Batista e a de Jesus era a mesma: 

Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus.  
 
-Arrepender-se quer dizer mudar de opinião sobre os nossos pecados, 
entregando o controle total da nossa vida para Jesus. 
 
A Bíblia nos ensina que pecado é desobediência a Deus. É fazer 
aquilo que Deus fala para não fazermos e também deixar de fazer o 
certo que Ele quer que façamos.  Quais são exemplos de pecados que 
as pessoas cometem hoje em dia? 
 
*Será que arrepender é uma coisa difícil de fazer?  O que significa 
essa palavra para você? 
  
2. Os religiosos pensavam que não precisavam se arrepender dos 
pecados porque eram muito religiosos.  João chamou-os de serpentes.  
Será que existem no mundo pessoas suficientemente boas e religiosas 
que não precisam se arrepender de seus pecados? 
 
A Bíblia diz em Romanos 3:23 que “Todos pecaram e destituídos 
estão da glória de Deus.” 
 
A palavra “destituído” quer dizer “totalmente separado”. 
*Será que existem pessoas sem pecado?  A Bíblia diz que não.  Você 
concorda com a Bíblia que todos nós temos pecados?  Você concorda 
com a Bíblia que existe uma separação entre o homem e Deus por 
causa dos nossos pecados? 
 
3. Jesus foi batizado, mas Ele sendo Deus nunca pecou.  
 
O batismo NÃO é um ritual religioso que tira os pecados da vida das 
pessoas.  Se fosse para tirar pecados, Jesus não se batizaria, porque 
Ele não tem nenhum pecado. 
 
4. Quando Jesus levantou das águas o Espírito Santo desceu, como 

uma pomba do céu e o Deus Pai disse em voz alta: “Este é o meu 

Filho amado, em quem me agrado.”  Aqui nós vemos as três 
pessoas da trindade: O Deus Pai, O Deus Filho Jesus, e o Espírito 
Santo. 

 
5. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás.  

Satanás é real.  Ele é um espírito que está no mundo, junto com 
muitos outros espíritos chamados demônios.  Ele pode trazer 
destruição a nossas vidas tentando nos fazer desobedecer a Deus.  
Assim como Jesus foi tentado, nós também somos tentados por 
Satanás.  Mas além disso nós, como humanos, somos tentados por 
nosso próprio coração- onde há muita maldade. 

 
6. O profeta Isaías profetizou que Jesus iria morar no caminho do 

mar e que Ele seria uma luz para o povo que estivesse na 
escuridão, para aqueles que estivessem na “sombra da morte.” 

 
Todos nós nos encontramos na escuridão, mas talvez você ou alguém 
que você ama esteja vivendo na “sombra da morte”- alguns levados 
pelas drogas, outros pela imoralidade, outros pela violência.  O texto 
em Isaías fala que Jesus veio para dar luz a nós que nos encontramos 
na escuridão.  Ele pode e quer libertar aqueles que estão na sombra da 
morte. 
 
EM JESUS EXISTE ESPERANÇA PARA UMA NOVA VIDA!  
ELE QUER DAR LUZ E LIBERDADE A TODOS NÓS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS BOAS NOVAS DE JESUS 
Por 

Christy A. Brawner 
 

 “Os Milagres de Jesus”- Lição 3 
Mateus 4-9 

 
“Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.”-Mateus 4:19 
(NVI) 
 
Revisão 
1. Quem falou com José sobre a vinda de Jesus e falou que o seu 

nome seria “Emanuel” ou Deus Conosco?  Isso nos ensina que 
Jesus é _______ Conosco. 

2. Quem queria matar o menino Jesus?  Por quê?  Jesus escapou da 
morte porque sua família fugiu para o_________. 

3. Quem batizou Jesus?  O fato de Jesus ter sido batizado nos diz 
que a função do batismo não é a purificação dos ____________. 

4. Quando Jesus levantou das águas, uma pomba desceu dos céus e 
uma voz falou.  Quem era a pomba, e de quem era a voz  que veio 
do céu? 

5. Os fariseus achavam que não precisavam se arrepender dos seus 
pecados porque eram muito religiosos.  É possível alguém ser 
bom ou religioso suficiente para eliminar os pecados? 

6. O que quer dizer a palavra “arrepender?” 
7. Quem tentou Jesus no deserto?  Como Jesus conseguiu superar 

essa tentação? 
 
À beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois pescadores.  

Chamou-os e disse-lhes: “Sigam-me, e eu vos farei pescadores de 
homens.”  Imediatamente, deixaram as suas redes e o seguiram.”  
Naquele dia, Jesus chamou os seus primeiros quatro discípulos: 
Pedro, André, Tiago e João.  Todos eram pescadores. 
 Então Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas (as 
igrejas judáicas), pregando o evangelho do reino e curando todo tipo 
de doença e mal entre o povo.  E uma grande multidão o seguia. 
 Um leproso chegou a Jesus e começou a adorá-lO.  Ele disse a 
Jesus: “Se quiseres, podes purificar-me!”  Jesus respondeu: “Quero: 
Seja purificado.”  E logo o homem ficou curado da lepra. 

 Um capitão do exército romano também chegou a Jesus.  Esse 
homem veio pedir por seu criado que era paralítico e que estava 
sofrendo muito.  Ele acreditou no poder de Jesus para curar o seu 
criado.  Jesus reconheceu a sua fé e naquela hora o criado foi curado. 
 Uma outra vez, do outro lado do mar, havia dois homens 
endemoninhados.  Esses homens eram tão violentos e loucos que 
ninguém podia nem passar pelo caminho onde se encontravam.  Eles 
moravam num cemitério. 
 Quando viram Jesus, os demônios gritaram: “Que queres 
conosco, Filho de Deus?  Vieste aqui nos atormentar antes do tempo 
determinado?”   

Um pouco afastado de onde estavam, havia uma grande 
manada de porcos.  Os demônios pediram para Jesus que os deixasse 
entrar naquela manada de porcos.   

Ele lhes disse: “Vão”.  E os demônios saíram dos homens e 
entraram nos porcos.  Os porcos ficaram possuídos e loucos.  
Correram para a água e afogaram-se todos. 
 Os criadores de porcos fugiram e contaram para todos o que 
Jesus tinha feito com os seus porcos.  Então os habitantes daquele 
lugar pediram a Jesus que fosse embora daquela região. 
 Ao sair dessa região, Jesus viu um homem que se chamava 
Mateus.  Mateus trabalhava para o governo como cobrador de 
impostos.  Jesus lhe disse: “Siga-me.”.  E ele se levantou e O seguiu.   
 Então Jesus e os seus seguidores foram jantar numa casa cheia 
de pessoas de má fama na cidade.  Quando os religiosos (os 
chamados fariseus) os viram, perguntaram para os discípulos: “Por 
que o mestre de vocês come com publicanos e ‘pecadores’?” 
 Quando Jesus ouviu esse comentário, respondeu aos fariseus: 
“Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 
doentes.  Vão e aprendam o que significa isto: ‘Misericórdia quero, e 
não sacrifício.’  Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perguntas Orais: 
 
1. Qual era a profissão dos primeiros discípulos de Jesus? 
2. O que fizeram quando Jesus os chamou? 
3. Jesus estava indo para toda parte de Galiléia e multidões O 

seguiam.  O que Jesus estava fazendo para chamar tanta atenção? 
4. Qual foi a primeira cura relatada no livro de Mateus? 
5. Qual era o problema do criado do capitão romano? 
6. Os endemoninhados moravam num cemitério.  Como eram esses 

homens? 
7. O que os demônios fizeram quando viram Jesus? 
8. Para onde Jesus expulsou os demônios? 
9. O que aconteceu com os porcos? 
10. Como foi a reação dos criadores de porcos? 
11. Que tipo de homem era Mateus? 
12. Jesus foi jantar com que tipo de pessoas? 
13. O que os fariseus acharam disso? 
14. Qual foi a resposta de Jesus aos fariseus? 

 



Verdades Espirituais-Lição 3 
Mateus 4-9 

 
1. Jesus não faz diferença entre as pessoas.   

-Os seus primeiros discípulos eram pescadores, homens 
simples e sem estudo.  
-O leproso era um homem excluído da sociedade porque tinha 
uma doença na pele que o deixava feio e desprezado por 
todos. 
-O criado do capitão romano era um paralítico sem recursos 
financeiros ou posição na sociedade. 
-Mateus foi um cobrador de impostos.  Provavelmente ele era 
rico, mas um corrupto ladrão que roubava do povo. 
-Os endemoninhados eram tão desprezados que os criadores 
de porcos  preferiam os seus porcos vivos a esses homens 
sarados.  Eles moravam com os mortos no cemitério. 

 
2. Jesus tem poder para curar as nossas doenças.  Você se lembra de 

algum exemplo do texto? 
 
3. Jesus tem poder sobre todos os espíritos ou demônios.  Existem 

pessoas que se envolvem com demônios ou espíritos.  Existem 
algumas que por envolvimento de outros, se acham oprimidas 
pela presença dos espíritos maus.  Antes mesmo que percebam, os 
demônios tomam o controle de suas vidas.  Só Jesus tem poder 
para libertá-las. 

 
4. Jesus ama as pessoas de má fama.  Ele aceita todos os pecadores.  

Ele não condena as pessoas, mas procura levar todos nós ao 
arrependimento e perdão verdadeiros. 

 
5. Os religiosos, ou fariseus, não se arrependeram e se achavam 

melhores do que os pecadores.  O que é melhor: um tremendo 
pecador arrependido e perdoado ou uma pessoa com poucos 
pecados mas sem nenhum arrependimento?          

-A resposta é: um tremendo pecador arrependido. 
 
Jesus nos aceita e nos ama do jeito que somos.  Não importa se somos 
grandes pecadores, pobres, sem estudo, problemáticos ou com 

problemas físicos.  Pra Ele, somos todos iguais.  O importante é nos 
arrependermos e O seguirmos a Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS BOAS NOVAS DE JESUS 
 

Por 
Christy A. Brawner 

 
“Os Ensinos de Jesus” Lição 4 

Mateus 10-16  
 

“Misericórdia quero, e não sacrifício.” Mateus 12:7 (NVI) 
 
Revisão 
1. Jesus nasceu de uma mulher judia que se chamava __________. 
2. Os magos do Oriente conseguiram achar Jesus porque estavam 

seguindo uma ______________. 
3. Os magos não passaram novamente pelo palácio de Herodes 

porque foram avisados num ____________ a voltar por outro 
caminho. 

4. João Batista morava no deserto pregando e ______________ 
todos aqueles que confessassem os seus pecados. 

5. O que quer dizer a palavra “arrepender?” 
6. Quando Jesus foi batizado uma ____________ desceu do céu, e a 

voz de Deus falou,  representando as três pessoas da trindade: 
Deus ________, Deus Filho que é ____________, e Deus 
________ ___________. 

7. No deserto Jesus foi tentado por _______________. 
8. Os primeiros discípulos de Jesus eram ____________ por 

profissão. 
9. Jesus encontrou dois homens que estavam morando num 

cemitério.  O que havia de errado com esses homens?  Como 
Jesus os ajudou? 

10. Os fariseus criticaram Jesus porque Ele comia com que tipo de 
pessoas? 

11.  O que é melhor, um grande pecador arrependido ou uma pessoa 
com poucos pecados sem nenhum arrependimento? 

 
Então Jesus chamou os seus doze discípulos, ou seja, os doze 

homens mais comprometidos, e deu a eles poder para expulsarem os 
espíritos imundos, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal.  

Jesus lhes disse: “Pois receberam de graça; dêem também de graça.”  
E Judas Iscariotes também foi incluído nesse grupo. 
 Ele os enviou por todos os cantos do país de Israel para 
chamarem o povo judaico ao arrependimento dos pecados e terem fé 
em Jesus Cristo.  Jesus lhes deu essa mensagem: “Quem, pois, me 
confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu 
Pai que está nos céus.  Mas aquele que me negar diante dos homens, 
eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus.” 
 E Jesus também partiu continuando a ensinar e a pregar na 
Galiléia.  Mas o povo da Galiléia, com o qual Ele tinha gasto muito 
do seu tempo e para o qual Ele tinha feito tantos milagres O rejeitou.  
A cidade de Cafarnaum, onde começou o seu trabalho público, 
rejeitou-O também. 
 Então, ao ver isso, Jesus voltou a falar com o seu Pai e estas 
foram as Suas Palavras:   
 “Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque 
escondeste estas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos 
pequeninos.  Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas 
me foram entregues por meu Pai.   Ninguém conhece o Filho a não 
ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a 
quem o Filho o quiser revelar.  Venham a mim, todos os que estão 
cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.  Tomem sobre 
vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de 
coração; e vocês encontrarão descanso para as suas almas.  Porque o 
meu jugo é suave e o meu fardo é leve.” 
 Depois de dizer essas coisas, Jesus e os seus discípulos 
passaram pelos campos de trigo, e era um Sábado.  Seus discípulos 
estavam com fome, então pararam para colher e comer as espigas. 
 Mas os fariseus, lembre-se de que esses são os religiosos, 
viram isso e os acusaram de estarem trabalhando no dia de Sábado, o 
que era contra a lei judáica.  Mas Jesus lhes respondeu que eles até 
agora não tinham entendido a lei de Deus, porque está escrito: 
“Misericórdia quero, e não sacrifício.” 
 Do campo foram para a sinagoga (a igreja judáica), e lá havia 
um homem com uma mão mirrada.  Jesus pediu para aquele homem 
estender a sua mão e o curou em frente de todos ali, em pleno sábado. 
 Os fariseus saíram daquele lugar e formaram um conselho 
contra Jesus para mataá-lO.  Jesus sabia o que planejavam, então se 



retirou daquele lugar.  Mas uma multidão O seguiu.  Então Ele curou 
a todos,  mas pediu que não O entregassem.   
 E ele continuou naquela região por mais um tempo ensinando 
o povo e curando as suas doenças.  Duas vezes o povo seguiu Jesus 
para escutá-lO pregar no deserto e ficaram lá tanto tempo que 
começaram a passar fome.  Em cada uma dessas vezes, Jesus pegou 
menos de sete pães e poucos peixes e alimentou mais de quatro mil 
pessoas.  
 E enquanto estavam ainda na Galiléia, Jesus explicou 
claramente aos seus seguidores sobre a ida dele a Jerusalém e o que 
aconteceria a Ele por lá- Ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, 
seria morto e três dias depois seria ressucitado para a vida eterna. 
 
Perguntas Orais: 
 
1. O que Jesus falou que faria para aqueles que O confessassem 

diante dos homens e para aqueles que O negassem? 
2. Qual foi a reação do povo da cidade de Cafarnaum e em outras 

cidades onde Jesus tinha feito a maioria dos seus milagres? 
3. Jesus falou que era para virem a Ele os cansados e oprimidos.  O 

que Ele promete fazer para essas pessoas? 
4. Por que Jesus e seus discípulos pararam nos campos? 
5. Por que os fariseus criticaram Jesus por colher as espigas? 
6. Por que os fariseus não queriam que Jesus curasse o homem com 

a mão mirrada? 
7. Por que os fariseus formaram um conselho? 
8. Jesus falou aos seus discípulos que alguma coisa aconteceria com 

Ele.  Qual foi essa profecia? 
 



Verdades Espirituais-Lição 4 
Mateus 10-16 

 
1. Aquele que confessar o nome de Jesus diante dos homens, Ele o 

confessará diante do Pai.   Mas aquele que o negar diante dos 
homens, Ele os negará diante do Pai. 

 
2. Muitos que seguiam a Jesus só queriam algum milagre dEle, mas 

não queriam nenhum relacionamento com Ele e não queriam 
seguir as Suas Palavras.  Essas pessoas não se arrependeram dos 
seus pecados, só queriam aproveitar da misericórdia de Deus.  
Hoje, ainda há muitas pessoas como essas. 

 
3. A única pessoa que tem acesso ao Pai é Jesus Cristo e aqueles que 

se chegam a Ele através de Jesus.  Não existe nenhum outro 
intercessor ou intercessora para Deus senão Jesus Cristo.   

 
*Talvez você tenha sido ensinado a orar a Deus através de outros 
intercessores.  Se este é o caso, quem são eles?  Você concorda 
com a Bíblia que existe só um intercessor entre Deus e os homens 
que é Jesus Cristo? 
 

4. Jesus quer carregar as nossas preocupações e dificuldades.  Ele 
quer nos aliviar dos pesos que carregamos.  NEle encontramos 
descanso para as nossas almas se aceitamos o seu jugo, ou seja, a 
direção dEle em nossas vidas. 

 
5. Jesus se preocupa com as nossas necessidades físicas.  Os 

discípulos de Jesus estavam com fome e Jesus providenciou-lhes 
comida, mesmo sabendo que isso provocaria a perseguição dos 
fariseus.  É importante entender que o Deus Criador do Universo 
se preocupa com as necessidades de cada um. 

 
6. “Misericórdia quero, e não sacrifício.”-  Essa já é a segunda vez 

que Jesus tenta explicar aos religiosos que Deus não se agrada de 
sacrifícios humanos.  Mas para quem é muito religioso, isso é 
uma coisa muito difícil de entender.  Porque todas as religiões 
ensinam que precisamos fazer alguma coisa para desviar a ira de 
Deus ou conseguir uma bênção.  Muitas pessoas vivem passando 

por diversas dificuldades tentando pagar promessas, tentando 
pagar pelos pecados ou talvez simplesmente tentando demonstrar 
lealdade a Deus.  Mas para Deus essas coisas não provam nada.  
O que Ele quer de nós é um relacionamento pessoal.  Ele quer nos 
dar misericórdia em vez de receber nossos sacrifícios.  O que 
você entende por essa expressão?  É difícil para você aceitar esse 
fato sobre a caráter de Deus?  Na sua experiência religiosa, você 
já foi ensinado a “pagar” coisas a Deus por causa de pecados em 
sua vida? 

 
7. Jesus sabia que Ele teria de sofrer na terra e morrer,  mas que 

depois de três dias ressuscitaria.  Isso fazia parte do plano de 
Deus.  Ele tentou explicar isso para os seus discípulos, mas eles 
tiveram muita dificuldade em entender o significado da morte e 
ressurreição de Jesus. 

 
Nas últimas três lições deste estudo, vamos procurar entender o 
significado da morte e ressurreição de Jesus.  Esse único evento 
mudou a história do mundo e tem o poder de quebrar o pecado e 
transformar as nossas vidas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS BOAS NOVAS DE JESUS 
 

Por 
Christy A. Brawner 

 
“A Traição de Jesus” - Lição 5 

Mateus 20-26 
 

“Estamos subindo para Jerusalém, e o  Filho do homem será 
entregue aos chefes dos sacerdotes, e aos mestres da lei.  Eles o 
condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que zombem 
dele, o açoitem  e o crucifiquem.  No terceiro dia ele 
ressuscitará.”    - Mateus 20:17-19 (NVI) 
 
Revisão 
 
1. Jesus nasceu de uma virgem que se chamava _______________. 
2. O seu pai aqui na terra, _________, teve um sonho no qual Deus 

lhe falou para fugir para o Egito porque o rei Herodes queria 
___________ Jesus. 

3. João Batista morava no deserto pregando e batizando todos 
aqueles que se _____________ dos seus pecados. 

4. Jesus não tinha nenhum ____________, mas mesmo assim pediu 
para que João Batista O batizasse. 

5. Quando Jesus foi batizado, o __________ ___________ desceu 
como uma pomba, e a voz de Deus foi ouvida ali dizendo: “Eis o 
meu _________ amado em quem me agrado.” 

6. No deserto Jesus foi tentado por _________________. 
7. Jesus se encontrou com dois homens que estavam possessos.  

Jesus mostrou que tem poder para ___________ demônios.  
8. O que é melhor: um grande pecador arrependido ou uma pessoa 

com poucos pecados sem arrependimento? 
9. Jesus falou que aqueles que O confessassem diante dos homens, 

Ele os__________ diante do seu _____________. 
10. Muitos da região da Galiléia, inclusive da cidade de Cafarnaum, 

escutaram mas não___________ as palavras de Jesus; só queriam 
os milagres de Deus. 

11. Eles não queriam se arrepender dos seus pecados.  O que significa 
a palavra “arrepender?” 

12. Jesus falou que daria ____________ aos cansados e oprimidos 
pois o seu jugo é ____________. 

13. Os fariseus não queriam que Jesus curasse o homem com a mão 
mirrada porque o dia era __________, e não se pode trabalhar no 
____________. 

14. Os fariseus formaram um conselho para ___________ Jesus. 
15. Jesus sabia que os fariseus estavam planejando a sua morte, mas 

mesmo assim Ele continuava a fazer muitos milagres incluindo a 
multiplicação dos _____________e _____________ para mais de 
quatro mil pessoas. 

 
Ao chegar perto de Jerusalém, Jesus pediu a dois dos seus 
discípulos que passassem numa certa aldeia, pois ali tinha uma 
jumenta e um jumentinho de que Ele precisava.  Jesus se sentou 
no jumentinho para sua viagem para a cidade de Jerusalém. 
 Sua entrada, como foi prevista no Velho Testamento, foi um 
momento glorioso e triunfante.  Uma grande multidão se reuniu 
nas laterais da estrada.  Um grande número de pessoas estendiam 
suas próprias roupas formando uma espécie de tapete para Jesus 
entrar na cidade.  Outros quebraram ramos de árvores e os 
espalhavam pelo caminho.  Ainda outras pessoas iam à sua frente 
e um outro grupo O seguia; todo mundo gritando as palavras: 
“Hosana ao  Filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do 
Senhor.  Hosana nas alturas.” 
 Toda a cidade de Jerusalém ficou comovida com esse grande 
evento e todos perguntavam: “Quem é esse?”  As multidões 
responderam: “É Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia.” 
 Então Jesus entrou na cidade e foi direto para a sinagoga.  Lá, 
Ele expulsou todos os vendedores e derrubou as mesas dos 
cambistas que vendiam dentro da sinagoga dizendo: “A minha 
casa será chamada casa de oração,  mas vocês estão fazendo dela 
um ‘covil de ladrões.’”  E Ele ficou na cidade e no templo 
ensinando e pregando. 
 Mas os sacerdotes, os líderes dos fariseus e saduceus, 
reuniram-se e decidiram que tentariam achar falsas testemunhas 
para poderem prender e matar Jesus.  O único receio que tinham 
era que era a semana da Páscoa; então, decidiram esperar até 
passarem as festas. 



 Um dos doze discípulos, o chamado de Judas Iscariotes, foi ao 
encontro dos príncipes dos sacerdotes e lhes perguntou: “O que 
me darão se eu O entregar a vocês?”  E eles lhe deram trinta 
moedas de prata.  Então, desse dia em diante, Judas começou a 
procurar uma oportunidade para trair Jesus. 
 Como era a semana da Páscoa, os discípulos prepararam o 
jantar para a festa conforme Jesus lhes havia ordenado.  Na noite 
da celebração, Jesus se sentou junto com os doze numa mesa e 
falou: “Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá”.  Todos 
os discípulos ficaram tristes e começaram a perguntar: “Com 
certeza não sou eu, Senhor?” 
 Jesus falou: “Aquele que comeu comigo do mesmo prato, há 
de me trair.  O Filho do homem vai, como está escrito a seu 
respeito.  Mas ai daquele homem que trai o Filho do homem!  
Melhor lhe seria não haver nascido.” 
 E Judas, o que o traía, disse: “Com certeza não sou eu, 
Mestre?”  Jesus lhe respondeu: “Sim, é você.” 
 Então jantaram juntos e enquanto estavam ainda jantando, 
Jesus pegou o pão e disse: “Tomem, comam, Isto é o meu corpo.”  
Depois pegou o cálice e disse: “Bebam dele todos vocês.  Isto é o 
meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para 
perdão de pecados.” 
 Terminaram o jantar, cantaram um hino e foram para um 
monte chamado  monte das oliveiras, pois Jesus queria falar com 
eles um pouco mais. 
 Desceram do monte e Jesus levou todos para passarem a noite 
com Ele em oração num lugar chamado Getsêmani.  Jesus orou a 
noite toda por tudo o que iria acontecer no dia seguinte.  As suas 
palavras foram gravadas:  “Meu Pai, se for possível, afaste de 
mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, mas como tu 
queres.”  Essa mesma oração foi orada três vezes por Jesus, e o 
seu coração estava triste até a morte. 
 Os seus discípulos não conseguiram orar nem por uma hora, 
pois logo todos dormiram.  Finalmente, Jesus acordou os 
discípulos dizendo, “Levantem-se, e vamos, aí vem aquele que 
me trai.” 
 

 
Perguntas Orais: 

 
1. Jesus entrou para Jerusalém sentado em cima de que animal? 
2. Como o povo tratou Jesus na sua entrada em Jerusalém? 
3. O que fez Judas para trair Jesus? 
4. Que festa estava sendo celebrada na cidade? 
5. De que forma Jesus avisou Judas que sabia que ele iria traí-

lO? 
6. O que Jesus disse que o vinho representava? 
7. A palavra “derramar” quer dizer espalhar por toda parte.  De 

acordo com Jesus, para que é necessário o derramamento de 
sangue?  

8. Jesus levou os seus discípulos para o jardim do Getsêmani 
para passar a noite em oração.  Quantos discípulos 
conseguiram ficar orando a noite inteira junto com Ele? 

9. Qual foi a oração que Jesus fez na noite antes de ser traído? 
 



Verdades Espirituais- Lição 5 
Mateus 20-16 

 
1. Deus está no controle de todas as coisas.  Os fariseus estavam 

planejando pegar Jesus de surpresa.  Mas Deus, o tempo inteiro, 
estava usando-os para cumprir a Sua vontade na terra.  Sempre foi 
da vontade de Deus que Jesus morresse na cruz.  

 
2.  Deus sabe o que está dentro dos nossos corações mesmo que os 

outros não saibam.  Jesus sabia o tempo inteiro que o seu 
discípulo, Judas, iria  traí-lO. 

 
3. Jesus nos ama e nos trata com muito amor mesmo se nós O 

rejeitamos.  Judas foi tão bem tratado por Jesus que nenhum dos 
outros discípulos desconfiava de que ele era um traidor. 

 
4. O sangue de Jesus seria derramado por muitos, pela remissão dos 

pecados.  Os discípulos, naquele momento,  não tinham 
compreendido ainda o fato de que Jesus tinha de morrer.  Eles 
ainda não tinham entendido que Deus exige de cada pessoa um 
pagamento pelos pecados em nossas vidas.  Eles só entendiam 
que Jesus os amava muito e que tinha perdoado os seus pecados.  
Mas ainda demoraria mais um pouco até que compreendessem o 
preço que Jesus teve que pagar para poder perdoar nossos 
pecados. 

 
A maioria de nós sabemos que temos pecados em nossas vidas.  
Muitos talvez já ouviram falar de Jesus, e que Jesus os ama.  Mas 
poucos entendem que Deus exige sangue como pagamento pelos 
pecados.  Jesus, sendo Deus, foi a única pessoa que viveu na terra 
sem cometer pecados.  Pelo amor que tem por nós, Ele resolveu se 
entregar como um sacrifício para pagar o preço dos pecados do 
mundo.  É por causa de Seu sacrifício que agora nós temos um meio 
de conseguir perdão pelos nossos pecados e paz com Deus.   
 
Perguntas para discussão:  
 
1) Qual foi o motivo de Jesus vir aqui na terra? 
2) Por que foi necessário que Jesus morresse na cruz? 

3) Por que Jesus foi o único que pôde morrer na cruz em meu lugar? 
 
No próximo estudo, veremos em detalhe como foi a crucificação de 
Jesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS BOAS NOVAS DE JESUS 
 

Por 
Christy A. Brawner 

 
“A Crucificação de Jesus”-Lição 6 

Mateus 26-27  
 

“Tu mesmo o disseste” respondeu Jesus.  “Mas eu digo a todos 
vós: chegará o dia em que vereis o Filho do homem assentado à 
direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.” Mateus 
26:64 (NVI) 
 
Revisão 
 
1. Jesus nasceu de uma virgem que se chamava ____________. 
2. Conforme as Escrituras tinham dito, Jesus nasceu na cidade de 

_________. 
3. Conforme as Escrituras haviam dito, Ele fugiu para o __________ 

para escapar do rei Herodes. 
4. Seu pai da terra, __________, teve um sonho que os mandou 

voltar para Israel.  José, ainda com medo do filho de Herodes, 
voltou e morou na terra de _________ numa cidade que se 
chamava Nazaré. 

5. Jesus começou o seu ministério sendo batizado por 
____________. 

6. No seu batismo desceu o _________________ na forma de uma 
pomba e a voz de ___________ falou: “Eis o meu Filho Amado 
em que me agrado.”  Assim nos mostrando as três pessoas da 
trindade: Deus ____________, Deus ________________ e Deus 
_______________ _____________. 

7. Jesus curou muitas pessoas e perdoou muitos _______________. 
8. Mas mesmo depois de muitos milagres, muitas pessoas da região 

da Galiléia não______________ as suas palavras e não queriam 
arrepender-se dos seus pecados. 

9. O que significa a palavra “arrepender?”  
10. Jesus foi para Jerusalém e na sua entrada na cidade havia uma 

grande procissão de pessoas.  Nessa procissão, Jesus estava 
sentado em cima de um _______________. 

11. Na noite da celebração da Páscoa, Jesus falou que um dos 
discípulos iria ___________-lO.  Mas na hora, ninguém sabia 
quem era. 

12. Jesus falou que o vinho que tomavam no jantar representava o seu 
sangue que seria derramado por muitos para o ____________ dos 
pecados. 

13. Os discípulos ouviram essas palavras mas ainda não entendiam 
que Jesus teria de ___________ por seus pecados. 

14. Depois do jantar, todos foram para o Monte das Oliveiras e depois 
para Getsêmani.  Jesus orou a noite inteira, mas os discípulos 
____________. 

15. Jesus orou: “Se é possível, passe de mim este cálice, todavia não 
seja como eu quero mas como Tu________ ________________.” 

 
E quando Jesus estava acordando os seus discípulos, Judas, o 

discípulo que o traiu, chegou com uma grande multidão com 
espadas e pedaços de pau e com ele também vieram os sacerdotes 
e os líderes religiosos. 
 Judas chegou até Jesus e o beijou dizendo: “Salve, Mestre!” 

Jesus lhe respondeu: “Amigo, que é que o traz?”  
Um dos discípulos de Jesus puxou uma espada e cortou fora 

uma orelha do servo do sumo sacerdote.  Jesus chamou-lhe a 
atenção e curou o servo dizendo que se Ele mandasse, haveria 
mais de 12 legiões de anjos prontos para socorrê-lO.  Mas era da 
Sua vontade que todas as Escrituras fossem cumpridas. 

Então disse à multidão: “Estou eu chefiando alguma rebelião, 
para que vocês venham prender-me com espadas e varas?  Todos 
os dias eu estava ensinando no templo, e vocês não me 
prenderam.  Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as 
Escrituras dos profetas.” 

E todos os seus discípulos fugiram daquele lugar deixando-O 
só. 
Então, os líderes religiosos que tinham acompanhado Judas, 
levaram Jesus para a casa do sumo-sacerdote, chamado Caifás.  
Issto porque  na casa dele os outros escribas e líderes já estavam 
reunidos lá esperando para julgar a Jesus.Ali, na casa de Caifás, 
mesmo, no meio da noite. Queriam já fazer um julgamento 
religioso para achar um motivo forte o suficiente para condená-lO 
à morte. 



Mas apesar de haver muitos testemunhos falsos contra Jesus, nada 
servia para condená-lO.  Até que chegaram ao ponto de perguntar 
a Ele: “Exijo que você jure pelo Deus vivo: se você é o Cristo, o 
Filho de Deus, diga-nos.”  E Ele lhes respondeu: “Tu o disseste, 
mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do 
homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens 
do céu.” 

Com essa resposta, o sumo-sacerdote rasgou as suas vestes 
dizendo: “Blasfemou.”  Então começaram a cuspir no seu rosto; 
outros davam socos no seu corpo e alguns vinham e davam tapas 
na sua cara. 

Quando amanheceu, os sacerdotes e líderes religiosos levaram 
Jesus ao governador, Pôncio Pilatos.  Como a igreja não tinha 
autoridade para realizar a crucificação de pessoas, eles queriam 
que Jesus também passasse por um julgamento civil. 

Contaram a Pilatos que Jesus dizia ser o “Rei dos Judeus.” 
Pilatos o interrogou dizendo: “És tu o Rei dos Judeus? 
Disse-lhe Jesus: “Tu o dizes.” 
Mas mesmo depois de toda a interrogação, Pilatos não via 

motivo para crucificá-lO, pois entendia que os judeus O tinham 
entregado por inveja e não porque merecesse a morte.  Mas 
mesmo assim não sabia o que fazer, pois o tumulto do povo era 
muito grande. 

 Todo ano, durante a Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar 
um preso da escolha do povo.  Naquele momento, havia um preso na 
cadeia muito desprezado pelo povo chamado Barrabás.  Então Pilatos 
perguntou para o povo que estava reunido lá fora: “Qual destes vocês 
querem que lhes solte: Barrabás, ou Jesus, chamado o Cristo?”  Mas 
os líderes judaicos já tinham convencido todo o povo, então gritaram: 
“Barrabás”.   

“E o que farei então de Jesus, chamado Cristo?”- perguntou-
lhes Pilatos. 

Todos disseram: “Seja Crucificado!” 
 E Pilatos, vendo que o tumulto crescia no meio do povo, 
disse: Estou inocente do sangue deste justo.”  E soltou para o povo o 
preso Barrabás e mandou açoitar Jesus entregando-o para ser 
crucificado. 
 Os soldados romanos levaram Jesus para a casa de Pilatos 
para torturar e zombar dEle.  Lá, eles tiraram a sua roupa toda e o 

cobriram com uma capa de escarlate.  Fizeram uma coroa de espinhos 
e puseram-na em sua cabeça, e lhe deram um pedaço de pau para 
segurar nas mãos. 
 Alguns dos soldados ajoelharam-se em sua frente e gozando 
disseram: “Salve, ó Rei dos Judeus.”  Então pegaram a vara que 
estava na sua mão e bateram na cabeça de Jesus onde estava a coroa 
de espinhos. 
 Depois tiraram a capa dEle, puseram suas próprias roupas e o 
levaram para Gólgota, Lugar da Caveira, que seria o local da 
crucificação. 
 Jesus foi pendurado numa cruz com pregos nos pés e nas 
mãos; por cima da sua cabeça penduraram uma placa onde estava 
escrito:“Este é Jesus, o Rei dos Judeus”.  Jesus foi colocado entre 
dois ladrões que também estavam sendo crucificados. 
 Desde a sexta até a nona hora daquele dia, houve escuridão 
sobre toda a terra.  E perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta: 
“Eli, eli, lama sabâctemi,” que significa: Deus meu, Deus meu, por 
que me desamparaste?” (A palavra desamparar quer dizer 
abandonar).  E com um grande grito, Jesus entregou o Seu Espírito. 
 Na hora em que Ele falou isso, o véu do templo judaico se 
rasgou de alto a baixo; a terra tremeu, muitas pedras se racharam e 
abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, que estavam 
mortos foram ressuscitados e entraram em Jerusalém sendo vistos por 
muitas pessoas. 
 
Perguntas Orais: 
 
1. Como Jesus foi traído? 
2. Um dos discípulos de Jesus fez alguma coisa para defendê-lO.  O 

que foi que ele fez, e qual foi a reação de Jesus? 
3. O que fizeram todos os discípulos de Jesus na hora em que O 

levaram embora? 
4. Para onde levaram Jesus e para que? 
5. Apesar de muitos testemunhos falsos, os líderes religiosos só 

conseguiram condená-lO quando Ele mesmo falou alguma coisa.  
O que Jesus falou para ser condenado? 

6. Para onde levaram Jesus na manhã do dia seguinte? 
7. Pilatos, depois de interrogar Jesus, achou que Ele não era culpado 

de nada, mas teve medo do povo porque estavam formando um 



grande tumulto em frente do seu tribunal.  Então, ele fez o povo 
escolher entre Jesus e Barrabás, um criminoso muito desprezado.  
Qual deles o povo escolheu para ser solto? 

8. Como os soldados de Pilatos trataram Jesus? 
9. O que estava escrito na cruz de Jesus? 
10. Algumas coisas estranhas aconteceram quando Jesus entregou o 

Seu Espírito.  Você se lembra de algumas delas? 



Verdades Espirituais-Lição 6 
Mateus 26-27 

 
1. Quem é Jesus?---“O Filho do homem sentado à direita do 

Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.”  Essa foi a resposta 
que Jesus deu ao sumo-sacerdote.  E também foi o motivo que os 
líderes religiosos procuravam para condenar Jesus.  Cabe a cada 
um de nós também avaliar essa declaração em nossas vidas.  Se 
Jesus realmente é Deus, assentado à direita do Deus Poderoso, 
que diferença faz isso em minha vida? 

 
2. Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás, um criminoso 

desprezado; e Barrabás, por sua vez, foi solto.  Ou seja, apesar de 
ser culpado, seu lugar na cruz foi ocupado por Jesus. 

 
Talvez eu não seja um criminoso desprezado, mas como Barrabás 

eu também sou pecador e diante de Deus eu também estou condenado 
à pena de morte.  A Bíblia diz em Romanos 6:23: “O salário do 
pecado é a morte.”  Ou seja, todos nós merecemos a morte pelo mal 
que temos feito em nossas vidas.  Não importa se temos muitos 
pecados como Barrabás ou se somos seguidores fiéis como os 
discípulos.   
 
3. Jesus foi castigado, julgado e morto para pagar os pecados de 

nossas vidas.  Esse foi o propósito de Jesus em vir para a terra, 
para que nós pudéssemos ser perdoados diante de Deus.  Alguns 
falam que Jesus foi um mártir ou um profeta,  mas isso não é 
verdade.  Jesus é Deus.  Ele veio do céu para a terra, viveu uma 
vida sem pecado para poder morrer e pagar o preço dos NOSSOS 
pecados, ou seja dos meus e dos seus pecados. 

 
4. Jesus entregou o Seu Espírito.  A qualquer momento, Jesus podia 

ter  descido daquela cruz.  Ele podia ter matado, com uma só 
palavra, todos os que estavam  humilhando-O.  Mas por Sua 
própria vontade, Ele ficou na cruz e em seu tempo, na Sua hora 
escolhida,  entregou o Seu Espírito.  Ele quis morrer pois queria 
pagar a nossa dívida dos pecados em nossas vidas.  A Bíblia diz 
em João 3:16: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que 

deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna.” 

 
Na próxima lição, vamos estudar a ressurreição de Jesus.  Pois a 
verdade é que Jesus não está morto, mas está vivo e hoje Ele quer 
entrar em nossas vidas, limpar todos os nossos pecados e nos 
transformar de dentro para fora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AS BOAS NOVAS DE JESUS 
 

Por 
Christy A. Brawner 

 
“A Ressurreição de Jesus” Lição 7 

Mateus 27-28  
 

“Não tenham medo!  Sei que vocês estão procurando Jesus, que 
foi crucificado.  Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito.” 
Mateus 28:5-6 (NVI) 
 
Revisão 
 
1. Jesus nasceu de uma virgem que se chamava ___________. 
2. Jesus nasceu em uma cidade chamada _________. 
3. Um homem chamado João Batista _____________ Jesus.  Depois 

disso Jesus começou Seu ministério público. 
4. No seu batismo desceu o ________  _________ como uma 

pomba, e a voz de Deus falou: “Eis o meu _____________ 
amado, em quem me agrado.”  Isso nos mostra as três pessoas da 
trindade: Deus ________, Deus ____________ e Deus _______  
__________. 

5. Jesus curou muitos doentes e perdoou muitos _______________. 
6. Mas mesmo depois de muitos milagres, muitas pessoas da 

Galiléia rejeitaram as Suas palavras e não queriam 
se______________ dos seus pecados. 

7. O que significa a palavra “arrepender?”. 
8. Jesus entrou na cidade de Jerusalém sentado em cima de um 

_________, conforme as Escrituras. 
9. Na noite da celebração da Páscoa, Jesus falou que um dos 

discípulos iria __________-lO.  Mas ninguém sabia quem era. 
10. Jesus falou que o vinho representava o seu sangue que seria 

derramado por muitos para o pagamento dos ______________. 
11. Em Getsêmani, Jesus orou para o Pai: “Se é possível, passe de 

mim este cálice, todavia, não seja como eu quero mas como 
Tu__________.” 

12. _________________ foi o discípulo que traiu Jesus. 

13. Os fariseus prenderam Jesus e O levaram para a casa do sumo-
___________ onde estavam reunidos todos os outros sacerdotes e 
líderes religiosos. 

14. O sumo sacerdote perguntou a Jesus se Ele era Deus e Jesus lhe 
respondeu que era.   Quando fez isso, o sumo sacerdote rasgou as 
suas próprias roupas e disse:  
“blasfemou”.  Então os outros começaram a dar __________ no 
seu corpo, ____________ na sua cara, e outros cuspiram nEle. 

15. Na manhã seguinte, eles O levaram até o Governador romano que 
se chamava _____________. 

16. Pilatos não achou nenhuma culpa em Jesus, mas O entregou para 
ser crucificado porque tinha medo de começar um  grande 
________________ entre o povo. 

17. Os soldados de Pilatos torturaram Jesus, colocando uma coroa de 
_________ na sua cabeça, e bateram nEle com uma 
___________. 

18. Na cruz de Jesus estava escrito: “Este é Jesus, o _________ dos 
Judeus.” 

19. Desde a sexta até a hora nona, houve __________ na terra toda. 
20. Na hora em que Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo 

_________, a terra _____________, muitas pedras 
______________, e muitos santos que estavam mortos 
__________ saíram dos sepulcros e andaram pela cidade. 

 
Havia um homem muito rico chamado José de Arimatéia que 

também era discípulo de Jesus.  Ele pediu a Pilatos que entregasse 
para ele o corpo de Jesus para ser colocado num sepulcro.  Pilatos 
concordou, e Jesus foi sepultado num sepulcro novo, e puseram uma 
grande rocha na porta da entrada da gruta onde Jesus tinha sido 
colocado. 
 Mas no dia seguinte, os fariseus se reuniram lembrando-se das 
palavras de Jesus quando dizia que ressuscitaria dos mortos ao 
terceiro dia.  Então, pediram a Pilatos que colocasse guardas de 
segurança  na porta do sepulcro para que ninguém pudesse mexer 
com o defunto.  Pilatos permitiu que fosse feita toda medida de 
segurança, e a pedra do sepulcro também foi selada. 
 No primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria 
foram ver o sepulcro de Jesus.  Enquanto estavam lá, houve um 
terremoto.  A rocha que estava em frente do sepulcro moveu e um 



anjo do Senhor apareceu sentado em cima da rocha.  Ele disse para 
elas: “Não tenham medo! Sei que vocês estão procurando Jesus, que 
foi crucificado.  Ele não está aqui; ressuscitou, como havia dito.  
Venham ver o lugar onde ele jazia.  Vão depressa e digam aos 
discípulos dele: ‘Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante 
de vocês para a Galiléia.  Lá vocês o verão.’  Notem que eu já lhes 
disse”. 
 Elas saíram correndo daquele lugar.  Com muito alegria foram 
para onde estavam reunidos os discípulos.  Jesus apareceu no 
caminho delas e as cumprimentou.  Elas  abraçaram os Seus pés e O 
adoraram.  Ele também lhes ordenou que mandassem todos os 
discípulos irem ao seu encontro na Galiléia. 
 Os soldados que estavam tomando conta do sepulcro entraram 
na cidade e contaram o que tinha acontecido para o sumo-sacerdote e 
os outros líderes religiosos.  Eles então se reuniram e resolveram 
pagar aos soldados uma grande quantia de dinheiro, se eles falassem 
para o povo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus do 
sepulcro enquanto dormiam.  Também prometeram que se essa 
estória chegasse aos ouvidos de Pilatos, eles mesmos os defenderiam 
diante do governador.  Então assim foi feito e a estória foi espalhada 
pela cidade. 
 Os 11 discípulos foram a Galiléia, até uma certa montanha a 
que Jesus lhes havia indicado.  E quando O viram, todos O adoraram.  
Mas alguns ainda duvidavam. 
 Então Jesus falou com Eles pela última vez: “Foi-me dada 
toda autoridade no céu e na terra.  Portanto, vão e façam discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que Eu lhes ordenei.  
E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” 
 
Perguntas Orais: 
 
1. Qual foi o pedido de José de Arimatéia a Pilatos? 
2. Os fariseus tinham medo de que algo acontecesse com o corpo de 

Jesus.  Por quê? 
3. Quem foi ver Jesus no primeiro dia da semana? 
4. O que elas encontraram quando chegaram ao sepulcro? 
5. Na volta para contar o que tinha acontecido para os discípulos, 

quem apareceu para as mulheres? 

6. Chegando ao monte onde Jesus mandou reunir todos os seus 
seguidores, Jesus lhes deu um mandato muito importante.  Vamos 
completar as lacunas com as palavras de Jesus: 
“Ide, ensinai todas as _____________, batizando-as em nome do 
_________, do ____________ e do ________________, 
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e 
eis que _____ estou convosco todos os __________, até a 
consumação dos ___________.” 



Verdades Espirituais- Lição 7 
Mateus 27-28 

 
1. Jesus está vivo hoje.  Jesus não é uma pessoa para que possa ser 

presa e morta.  Ele é Deus eterno: sem começo e sem fim. 
 
2. Os fariseus acreditaram nas palavras de Jesus até o ponto de 

mandarem guardas vigiarem o seu sepulcro para que nada 
acontecesse com o Seu corpo.  Eles acreditaram nas palavras dos 
soldados quando ficaram sabendo que Ele tinha ressuscitado, a 
ponto de pagarem os soldados para mentir.  Esses mesmos líderes 
religiosos estavam presente no Seu batismo quando a voz de Deus 
falou dos céus.  Eles estavam presentes quando Ele fez muitos 
milagres (embre-se de que até ficaram com raiva dEle quando 
curou a mão mirrada do mendigo no sábado).  Eles O viram 
expulsar muitos demônios e perdoar muitos pecados.  Ninguém 
conhecia mais da vida de Jesus do que os fariseus.  Mas esses 
mesmos religiosos não aceitaram o amor de Deus em suas vidas.  
Eles não se arrependeram dos seus pecados.  Eles não entregaram 
suas vidas a Jesus.  Ter um relacionamento com Jesus é muito 
mais do que acreditar nos fatos da Sua vida.  É muito mais do que 
ter uma religião nova.  O que Jesus quer de nós é que nos 
arrependamos dos nossos pecados, entreguemos as nossas vidas a 
Ele e O façamos o Senhor das nossas vidas- deixando que Ele 
controle todos os nossos dias.   

 
3. Quem foi Jesus? 

Ø Jesus nasceu de uma virgem 
Ø Jesus disse que Ele era Deus 
Ø Jesus fez muitos milagres e perdoou os pecados de quem 

se arrependeu 
Ø Ele morreu na cruz para pagar o preço do pecado em 

nossas vidas diante do julgamento justo de Deus 
Ø Ele ressuscitou da morte e está vivo hoje 
Ø Ele quer que eu também me arrependa dos meus pecados e 

entregue a minha vida a Ele. 
 
A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será 
salvo.”  Romanos 10:13 

 
 Isso quer dizer que apesar de qualquer coisa ruim que eu 
tenha no meu passado, eu posso pedir a Jesus que entre na minha vida 
e perdoe os meus pecados e Ele entrará. 
A partir do momento em que Ele entra em meu coração, todos os 
meus pecados passados, presente e futuros JÁ estão perdoados diante 
de Deus.  Não por nada que eu tenha feito, mas por ter aceitado o 
sacrifício que Jesus já fez quando morreu na cruz.  A partir desse 
momento, eu sou e sempre serei uma pessoa pura de novo aos olhos 
de Deus. 
 
Se você quiser o perdão de Deus, agora mesmo você pode pedir a 
Jesus para entrar em sua vida.  Você não precisa estar dentro de um 
lugar religioso, não precisa falar certas palavras mágicas, basta só 
pedir. 
 
Diga: 
 
 “Senhor Deus, eu sei que sou um pecador/a.  Eu me arrependo 
dos meus pecados.  Entre em minha vida e me perdoe de todos os 
meus pecados.  Eu Lhe dou a minha vida.  Obrigado por seu amor por 
mim.  Em nome de Jesus, Amém.” 
 
4. “E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos 

séculos.” 
 
Em João 14:2, Jesus disse aos seus discípulos: “Na casa de meu Pai 
há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito.  Vou 
preparar-lhes lugar.  E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os  
levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver”. 
 
A Bíblia nos promete que todo aquele que entregar a sua vida a Jesus 
será levado quando morrer, para o céu, para passar o resto da 
eternidade com Ele.  A partir do momento em que pedimos a Ele, 
com sinceridade, para entrar dentro de nossas vidas e nos dirigir Ele 
estará lá para sempre.  O amor de Jesus por nós, verdadeiramente, é 
sem fim. 
 


