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*Todos os textos bíblicos, com exceção daqueles retirados do Velho  

  Testamento, foram retirados da Nova Versão Internacional. 

 

*Este estudo pode ser reproduzido liberal e gratuitamente, mas não 

   deve ser usado para fins comerciais. 

 

Como usar este material:  (Instruções para o Líder)  

 

1. Para maior proveito do grupo, é bom que você leia o estudo antes 

de levá-lo para a aula. 

2. Para maior proveito do estudo, é melhor que todos os participantes 

tenham um caderno. 

3. No início de cada estudo, ore para que Deus possa agir na vida de 

todos mostrando a eles as Suas verdades. 

4. Nunca deixe de fazer a "Revisão", mas tenha total liberdade para 

acrescentar ou mudar qualquer pergunta, conforme o grupo. 

5. Leia a história bíblica . 

6. Faça as perguntas orais no final da história. 

7. Todos os parágrafos em itálicos são dicas para você. Não são para 

ser lidas para os participantes. 

8. Dependendo do grupo, alguns dos estudos vão levar mais de uma 

hora. Nesse caso, não fique constrangido/a em fazer só a metade de 

um estudo - termine-o na próxima semana. As histórias podem ser 

divididas (Exemplo: Lição 2 “A Fuga de Jesus” numa semana e “O 

Batismo de Jesus” na outra.) 

9. Depois de fazer as "Perguntas Orais", talvez seja necessário ler a 

história de novo para fixação. 

10. Prossiga para as "Verdades Espirituais". Os tópicos das "Verdades" 

deste estudo são importantes pontos da fé; são pontos críticos para 

serem entendidos por isso é bom trabalhá-los lentamente. Dê 

oportunidade a todos para falarem ou fazerem perguntas. 

*É importante que você controle a discussão do grupo. Nunca deixe 

ninguém discutir com você ou com outra pessoa. Nesse caso, diga: "Eu 

respeito a sua opinião, mas neste estudo vamos só enfatizar o que a 

Bíblia diz. Depois se você quiser, nós podemos falar mais sobre isso". 

Também é importante não permitir que o grupo fuja do assunto. 

Liderar a discussão talvez seja a coisa mais difícil de fazer em alguns 

casos. 

11. No final de cada estudo, tenha um período de intercessão. Peça ao    

grupo para orar uns pelos outros, pelas pessoas perdidas e várias 

outras necessidades. Dê oportunidade para falarem das respostas 

de oração que tiveram. 

12. LEMBRA-SE DE NÃO PASSAR UMA HORA - UMA HORA E 

MEIA NO MÁXIMO.  Se o grupo tiver muitas perguntas, ou se for 

preciso, só faça uma verdade espiritual por semana.  Não hà 

problema em repetir a mesma história duas semanas seguidas se 

for necessário.  Repetir a Palavra de Deus nunca é cansativo nem 

perda de tempo.   

13.  Divirta-se!! Deus está usando-o/a de uma maneira muito especial  

- para discipular pessoas. Parabéns pelo privilégio! Que Deus 

possa abençoá-lo/a bem como a sua família! 

 



COMEÇANDO UMA NOVA VIDA COM CRISTO 

 

Por 

Christy A. Brawner 

 

*Peça a cada participante do grupo para trazer um caderno e uma  

  caneta para os estudos. 

 

"A primeira e a segunda vinda de Jesus" - Lição 1 

Mateus 1 e 24 

 

"Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu 

Senhor...Assim, também vocês precisam estar preparados, porque 

o Filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam." 

Mateus 24:42, 44 (NVI) 

 

 Na época em que os Romanos dominavam o mundo conhecido, 

havia uma jovem virgem no país de Israel que se chamava Maria. Ela 

era noiva de um homem chamado José, mas ficou grávida antes do dia 

do seu casamento. José, então, quando descobriu o que tinha 

acontecido, queria desfazer o seu noivado com Maria secretamente, 

para não fazê-la passar por mais vergonha do que já iria passar. 

 Numa noite, enquanto tudo isso estava passando por sua 

cabeça, um anjo do Senhor apareceu a José. O anjo disse a ele para 

continuar com os seus planos de casamento porque Maria não o tinha 

traído, o nenê que estava dentro do seu ventre tinha sido gerado de 

uma maneira sobrenatural pelo Espirito Santo. O anjo também lhe  

falou que Maria seria mãe do Filho Prometido falado pelos antigos 

profetas judeus. A criança que iria nascer seria a que tinha sido 

referida pelo profeta Isaías quando disse: "a virgem engravidará e dará 

a luz um filho, e lhe chamarão Emanuel que significa Deus conosco." 

 José acreditou nas palavras do anjo e Maria se tornou sua 

esposa. Mas eles não tiveram relações enquanto ela não deu a luz ao 

filho. José pôs o nome no nenê de Jesus, conforme o anjo lhe tinha 

mandado. 
 Dentro do Velho Testamento, há muitas profecias a respeito da vinda 

de Jesus. O seu nascimento foi predito, e também muitos eventos 

relacionados com a sua morte e ressurreição. Jesus mesmo fez muitas 

promessas sobre as coisas que faria e aconteceriam com Ele. Algumas das 

profecias do Velho Testamento e também outras feitas por Jesus ainda não se 

cumpriram. Essas profecias revelam como será quando Jesus voltar para a 

terra pela segunda vez.  Na primeira vez, a Sua vinda foi bem humilde. Ele 

veio para ser um servo sofredor. Mas a Bíblia diz que a Sua segunda vinda 

será completamente diferente. 

 

 Jesus falou para os seus seguidores sobre a Sua volta para a 

terra enquanto ensinava num lugar chamado o Monte das Oliveiras. 

Ele disse a eles estas coisas em resposta à pergunta: "E qual será o 

sinal da Sua vinda e do fim dos tempos?" 

 Jesus, primeiramente, lhes respondeu com um aviso. Ele disse 

aos seus seguidores para tomarem grande cuidado para que ninguém 

os enganasse. Ele lhes explicou que assim que chegar mais perto da 

sua volta, mais e mais pessoas falarão muitas coisas falsas, como se 

fosse em Seu nome. Algumas até dirão: "Eu sou o Cristo." E 

infelizmente, muitos serão enganados pelas mentiras desses falsos 

profetas. Durante essa mesma época, haverá cada vez mais guerras e 

rumores de guerras. Haverá fome, pragas de doenças e terremotos. 

Mas essas coisas só serão o início, pois antes da volta de Jesus muitas 

dores acontecerão. Pessoas trairão, matarão e muitas odiarão uma às 

outras por causa do nome de Jesus. O número de falsos profetas 

crescerá ainda mais. A falta de lei e ordem crescerá, e o amor de 

muitos esfriará. Mas durante todas essas coisas, as Boas Novas de 

Jesus continuarão a ser compartilhadas até que todas as nações do 

mundo ouçam do evangelho, e então virá o fim. Haverá grande 

tribulação, ou sofrimento, por toda parte do mundo. E se Deus 

deixasse sem interferência, o homem completamente se auto-

destruiria. Mas por amor aos seus seguidores, o Senhor diminuirá esses 

dias de sofrimento ou tribulação. 

 Então nem sempre se deve acreditar quando surgem pessoas 

indo de lugar em lugar fazendo coisas impressionantes e milagres. Pois 

existem muitos falsos profetas e falsos cristos tentando enganar 

pessoas, até mesmo aquelas que já entregaram as suas vidas a Jesus 

Cristo. 

 

 Mas em um dia, como o relâmpago que sai do Oriente e se 

mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Depois da 

tribulação, ou o período de sofrimento, o sol escurecerá, a lua não dará 

a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão 



abalados. NESSA HORA, aparecerá no céu o sinal do Filho do 

Homem e, quando isso acontecer, todas as nações da terra vão 

lamentar e vão vê-lO vindo nas nuvens do céu com poder e grande 

glória. Jesus mandará os seus anjos com um grande som de trombeta 

recolherem todos aqueles que entregaram a suas vidas a Ele. E esses se 

juntarão dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 

 Mas exatamente quando isso vai acontecer, nenhuma pessoa 

sabe. Nem os anjos dos céus sabem quando Jesus voltará para a terra. 

O único que sabe é o Pai Celeste. "Portanto, vigiem, porque vocês não 

sabem em que dia virá o seu Senhor." 

 

Perguntas Orais: 

 

1. Em qual país Jesus nasceu? 

2. Qual é o nome dos pais de Jesus na terra? 

3. Por que o nascimento de Jesus foi um milagre? 

4. O profeta Isaías profetizou que Jesus nasceria de uma virgem, e 

que se chamaria Emanuel que significa "_______   __________." 

5. Qual foi a pergunta que fizeram para Jesus quando Ele estava com 

os seus discípulos no Monte das Oliveiras ? 

6. Jesus avisou os seus seguidores para não se deixarem ser 

enganados por que tipo de pessoas? 

7. Jesus falou que muitos até viriam dizendo: “Eu sou o _________.”  

Mas isso seria uma grande mentira e blasfêmia. 

8. Jesus mencionou quatro coisas horríveis que acontecerão por todas 

as partes da terra.  Essas coisas são g_______________, 

f_______________, pragas de d_________________, e 

t_______________. 

9. Jesus falou que os seus seguidores sofreriam muito por crerem  

      nEle. Nos últimos tempos que tipo de coisas as pessoas fariam      

      umas com as outras? 

10. Para tentar enganar até aqueles que crêem em Jesus Cristo, muitos 

falsos profetas terão poderes para fazer que tipo de coisas? 

11. Jesus falou que a sua vinda será como um “______________” 

(evento na natureza) 

12.  O que acontecerá com o sol, a lua e as estrelas quando Jesus 

voltar? 

13.  Que instrumento musical usarão os anjos para juntarem os 

seguidores de Jesus? 

14.  Onde os seguidores de Jesus se encontrarão quando Jesus voltar? 

15.  Quem é o único que sabe quando Jesus vai voltar para a terra? 

16.  De acordo com a Bíblia, como eu devo reagir se alguém fizer 

milagres na minha frente? 



Verdades Espirituais - Lição 1 

Mateus 1 a 24 

 

1. Assim como Jesus veio a primeira vez em cumprimento das 

profecias, Ele virá outra vez com poder e grande glória. Existem 

muitas religiões falsas, muitos falsos profetas, e muitas pessoas 

que dizem que são Deus. Mas quando Jesus voltar, não haverá 

mais nenhuma dúvida de que é Ele. A Bíblia diz que todo joelho 

vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. 

Qualquer um que venha dizendo que é um profeta que tem uma 

nova revelação, um novo Cristo, ou um outro deus, é um falso 

profeta e um impostor. 

2. Jesus juntará todo o Seu povo de uma extremidade do céu até a 

outra. 

 Jesus prometeu que viria, e veio. Ele prometeu que voltará, e isso 

também acontecerá. Ele prometeu que juntará TODOS os seus 

seguidores, e Ele também fará isso. 

 Quando nós pedimos a Jesus para entrar em nossas vidas, Ele 

promete que nunca vai nos deixar ou nos abandonar. Isso quer dizer 

que mesmo que ainda pequemos (todos nós ainda vamos pecar) Deus é 

fiel para cumprir a Suas promessa para conosco. Não importa o que 

acontecer conosco, ou o que fizermos, uma vez que entregarmos as 

nossas vidas a Jesus, Ele nos levará para o céu, e na hora da Sua volta 

para a terra, nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. 

 

3.   O povo de Deus vai sofrer por seguir a Jesus 

 A Bíblia nos ensina que quanto mais perto ficar a volta de 

Jesus, as pessoas vão ficar cada vez piores. Elas vão odiar mais, matar 

mais, e trair mais umas às outras. A Bíblia diz que muitas vão odiar e 

maltratar aquelas que escolherem seguir a Jesus. Talvez você já tenha 

sentido que as pessoas o/a tratam diferente depois de entregar a sua 

vida a Cristo. Como têm sido as atitudes das pessoas que sabem da sua 

decisão em seguir a Jesus? Às vezes, algumas pessoas, talvez até 

familiares e amigos bem íntimos, vão trair, maltratar ou até rir de você 

porque você pediu a Jesus para entrar em seu coração. 

 A Bíblia diz que quando isso acontecer, não devemos ficar 

surpresos. Também nos diz que devemos amar a essas pessoas 

(Mateus 5:42-48). Nós devemos amar até mesmo aquelas pessoas que 

nos ferem. Nossa obrigação diante de Deus é de amá-las e orar por elas 

- foi assim que Jesus tratou aquelas que O feriram e O traíram - e ser 

um seguidor de Cristo é seguir o seu exemplo de amor. Mas a Bíblia 

também nos promete que existe uma benção especial reservada para 

aqueles que sofrem ou são perseguidos por seguir a Jesus. De fato, a 

Bíblia nos fala que devemos nos alegrar quando essas coisas ruins 

acontecem conosco porque depois tudo valerá a pena. 

 

  Vamos terminar esse tempo juntos com oração. Vamos dar 

oportunidade a cada um de dizer como tem sido a sua 

experiência desde que aceitou a Cristo. Para alguns foi algo bem 

aceito e uma alegria para todos ao seu redor, e talvez para outros 

não tenha sido assim.  

 Aqueles que trouxeram cadernos, ou que tenham um pedaço de 

papel em branco, e uma caneta, peguem-nos agora. Dentro do 

caderno, escrevam o nome de cada membro do grupo em um 

folha separada. Em baixo de cada nome, vamos fazer uma lista 

dos pedidos de oração de cada um.  Se alguém estiver tendo 

problemas em casa por causa da sua decisão de aceitar a Cristo, 

coloque isso como um pedido de oração.  Toda semana, à 

medida que uma pessoa tiver mais pedidos, estes devem ser 

colocados nesta folha. Quando Jesus responder a esses pedidos, 

risquemos juntos os pedidos da lista com a data da resposta de 

Deus. Separem também uma folha para escrever nomes de 

amigos ou conhecidos que precisam aceitar a Cristo. Passem 

esses nomes para os outros membros do grupo para que todos 

juntos possamos participar da batalha espiritual pelos nossos 

amigos e familiares.  Por exemplo, talvez na sua casa, você 

tenha um irmão que ainda não aceitou a Cristo, ou um pai, uma 

filha; talvez na sua casa, só você tenha entregado a sua vida a 

Cristo- se esse for o seu caso, não carregue esse peso sozinho; 

dê os nomes dos seus familiares e amigos para o grupo para que 

todos possam estar orando por essas pessoas junto com você.   

 Esta semana, vamos nos comprometer de orar todos os dias para 

as pessoas do nosso grupo de estudo. Coloque o caderno ou o 

pedaço de papel com os pedidos no seu quarto e antes de dormir 

ou depois de acordar, ore por cada um. 

 Vamos orar agora por aqueles que estão tendo dificuldades em 

casa por causa da decisão de seguir a Cristo.  Vamos também 



nos lembrar dos outros pedidos de oração do grupo.  Talvez 

alguém esteja passando por uma dificuldade financeira ou uma 

doença na família.  Todas essas coisas são coisas importantes 

pelas quais não podemos nos esquecer de orar.  (Dê uma outra 

oportunidade para os participates falarem, deixe cada um falar 

qualquer pedido de oração que tiver, e peça que os outros  

participantes escrevam esse pedido no caderno de oração por 

baixo do nome da pessoa). 

 Por último, antes de encerrar a nossa reunião, vamos agradecer a 

Deus por Sua fidelidade em cumprir todas as Suas promessas . 

Vamos agradecer por ter vindo à terra a primeira vez para 

morrer por nossos pecados; e vamos Lhe agradecer por Sua 

promessa de voltar de novo para nos buscar. Vamos também 

pedir-Lhe para nos ajudar a sermos fiéis a Ele durante a semana 

que vem. 



COMEÇANDO UMA NOVA VIDA COM CRISTO 

 

Por 

Christy A. Brawner 

 

"A fuga de Jesus para o Egito e o seu batismo"- Lição 2 

Mateus 2-3 

 

"Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os 

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

pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: 'Este é 

o meu Filho amado em quem me agrado'". Mateus 3:16-17 (NVI) 

 

Revisão 

 

1. O nome da mãe de Jesus era _______________.  

2. O profeta Isaías disse que chamariam Jesus de Emanuel que 

traduzido significa "__________    ___________". 

3. No Monte das Oliveiras, quando os discípulos de Jesus lhe 

perguntaram sobre a Sua volta para a terra, Jesus os avisou dizendo 

que deveriam ter cuidado para não serem enganados por 

____________   ___________. 

4. Jesus falou que viriam muitos dizendo ser o ______________. 

5. Jesus falou que coisas horríveis aconteceriam pelo mundo todo. 

Ele disse que teriam g___________, f___________, pragas de 

d___________ e t____________. 

6. Jesus falou que Seus seguidores também iriam sofrer. Como? 

7. Jesus falou que a Sua vinda seria como um ____________ (evento 

na natureza). 

8. Onde os anjos juntarão todos os seguidores de Jesus? 

9. Quem é o único que sabe quando Jesus voltará? 

10. Segundo a Bíblia, como devo reagir quando pessoas fazem 

milagres na minha frente? 

11. Eu deveria me considerar ______________ quando os outros 

zombarem de mim ou me perseguirem por causa de Jesus porque a 

Bíblia diz que existe uma benção especial para essas pessoas. 

12. Eu deveria tratar aqueles que me maltratam com _____________ 

porque foi assim que Jesus reagiu quando foi maltratado. 

 

 Jesus nasceu na cidade de Belém e lá morou até que foi 

visitado por certos magos do Oriente. Esses homens vieram a Israel 

seguindo uma estrela brilhante. Ao entrarem na província da Judéia 

foram, primeiramente, à capital, Jerusalém. Lá visitaram o palácio de 

Herodes para procurar saber onde tinha nascido o novo rei de Israel, 

pois tinham visto a sua estrela. 

 Herodes falou aos sábios para seguirem para Belém. Mas antes 

de eles partirem, ele perguntou a eles qual tinha sido a data em que 

viram a estrela pela primeira vez. Ele fez essa pergunta para poder 

calcular e descobrir a idade da criança. 

 Então os sábios continuaram a sua viagem até Belém, e a 

estrela os guiou até a casa onde Jesus estava hospedado. Os sábios 

entraram e  louvaram o menino Jesus. Também ofereceram a Ele 

presentes muito preciosos de ouro, incenso e mirra. Antes de voltarem 

para casa, foram avisados, através de um sonho que tiveram, para não 

passarem na volta pelo palácio de Herodes, como ele tinha pedido a 

eles.  Então voltaram para casa por outro caminho. 

 José também teve um sonho do Senhor. Nesse sonho, Deus o 

avisou para fugir imediatamente com Maria e a Criança para o Egito e 

ficar lá até que Ele os mandasse voltar, pois Herodes ia tentar matar a 

criança. Isso também aconteceu de acordo com as profecias do Velho 

Testamento que dizem: "Do Egito chamei o meu Filho." 

 E Herodes tentou mesmo matar o Filho Prometido. Ele matou 

todos os meninos com menos de dois anos que moravam em  Belém e 

em todas as cidades ao redor. 

 Depois da morte de Herodes, José teve um outro sonho 

avisando-o para voltar para uma província no norte do país de Israel. 

Essa província se chamava Galiléia, e a cidade onde passaram a morar 

se chamava Nazaré. 

 E naqueles dias havia um homem chamado João Batista que 

pregava no deserto de Judéia. Sua mensagem era: "Arrependam-se, 

porque o Reino dos céus está próximo".  Vestia-se de pêlos de camelo, 

e usava um cinto de couro na cintura. A sua comida era composta de 

gafanhotos e mel silvestre. 

 As pessoas que moravam em Jerusalém, na província de Judéia 

e nas regiões próximas do rio Jordão saíam para o deserto e lá eram 

batizadas confessando os seus pecados. Mas muitos dos líderes 

religiosos, os fariseus e saduceus, também foram ao deserto para ouvi-

lo.  João chamava esses líderes religiosos de "Raça de víboras!" - 



porque confiavam na sua religião e nas suas tradições para se 

salvarem. Eles não achavam que precisavam se arrepender dos seus 

pecados. 

 Quando João pregava, ele falava de Um que viria para batizar 

com o Espírito Santo e fogo. Ele disse que essa pessoa iria dividir as 

pessoas do mundo, tomando para Si aquelas que entregassem as suas 

vidas a Ele, e as demais queimariam como palha com fogo que nunca 

se apaga. 

 Então Jesus foi ao deserto da Galiléia para ser batizado no rio 

Jordão por João Batista. João tentou recusar, pois não se sentia 

importante o suficiente para poder batizá-lO. Mas Jesus insistiu, 

dizendo que queria que toda justiça fosse cumprida. 

 Quando Jesus foi batizado, saiu imediatamente da água. E 

quando isso aconteceu, todos viram os céus se abrindo e o Espírito 

Santo de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Ele. 

Também uma voz dos céus falou: "Este é o meu Filho amado em quem 

me agrado". 

 

Perguntas Orais: 

 

1. Que tipo de homens foram visitar o menino Jesus e o que lhe 

deram? 

2. Antes de chegarem em Belém, onde esses homens pararam e com 

quem falaram? 

3. Por que Deus falou para José levar a sua família para o Egito? 

4. Onde José levou a sua família depois da morte de Herodes? 

5. Onde João Batista pregava? 

6. Como era a aparência e a comida de João Batista? 

7. Qual era a mensagem de João Batista? 

8. O que acontecia com as pessoas que confessavam os seus pecados? 

9. Por que João chamou os líderes religiosos de "raça de víboras"? 

10. João falou de Um que seria maior do que ele e que Esse dividiria 

as pessoas do mundo em dois grupos.  De quem ele estava 

falando?  O que acontecá com aquelas pessoas que rejeitarem essa 

pessoa? 

11. Quem veio da Galiléia para ser batizado por João? 

12. Jesus insistiu que João O batizasse.  Por que Jesus queria ser 

batizado? 

13. O que aconteceu quando Jesus saiu da água após o seu batismo? 

Verdades Espirituais - Lição 2 

Mateus 2-3 

 

1. Só podemos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas 

quando obedecermos a Ele completamente. Deus falou para José 

fazer muitas coisas que ele não teria feito se não fosse por ordem 

do Senhor.  Ele obedeceu a Deus e casou-se com Maria mesmo ela 

estando grávida de um filho que não era dele.  José confiou em 

Deus, mesmo sendo essa gravidez uma coisa impossível para ele 

entender.  Depois, quando estavam em Belém, Deus mandou que 

mudassem para o Egito.  O Egito era um país muito estranho para 

eles - falavam uma outra língua e até adoravam falsos deuses. Essa 

mudança não foi fácil para um homem com uma esposa e um filho 

pequeno.  Mas ele escolheu obedecer a Deus e, como resultado, 

Herodes não conseguiu matar Jesus e, assim, as Escrituras foram 

cumpridas. 

 

 Da mesma forma como Deus teve um plano especial para as 

vidas de José e Maria, Ele também tem um plano especial para cada 

um de nós.  A Bíblia diz que desde a época em que estávamos na 

barriga de nossa mãe Ele nos conhece e nos criou para um propósito 

especial.  Se quisermos experimentar o melhor que Deus tem para 

oferecer a nós e a nossos filhos, temos de obedecer com muito cuidado 

às suas instruções para as nossas vidas.  A Bíblia diz que Deus deseja 

falar com cada um de nós individualmente, nos nossos corações, 

quando oramos e lemos a Sua Palavra.  Ele quer nos guiar para uma 

vida abundante com Ele.  Muitas vezes, enquanto lemos a Palavra de 

Deus e oramos sozinhos, Ele nos fala sobre situações críticas, atitudes 

específicas que precisamos mudar e decisões importantes que temos de 

tomar.  Nós devemos decidir AGORA, enquanto ainda não estamos 

sob pressão, se vamos ser obedientes a Deus, para que no momento 

difícil, seja qual for o resultado, façamos a mesma escolha de José - 

obedecer a Deus - mesmo se não quisermos no momento. 

 Por exemplo, eu tenho uma amiga da faculdade muito bonita e 

inteligente que ama a Deus e que queria muito se casar.  Ela namorou 

vários garotos, mas o namoro nunca deu certo.  Então, certo dia 

apareceu um jovem muito lindo, inteligente, rico e simpático.  Ele era 

tudo e mais um pouco daquilo que ela estava procurando na vida com 

uma exceção - ele não tinha nenhum relacionamento com Deus.  



Minha amiga sabia que Deus não quer que nos casemos ou namoremos 

pessoas que não amem a Jesus, mas essa decisão foi muito difícil para 

ela.  Ela queria muito se casar e ele também estava muito interessado 

nela.  Infelizmente, ela não tinha se decidido, antes do momento, a não 

namorar pessoas que não amassem a Deus, como diz a Bíblia.  Então, 

quando o relacionamento ficou mais sério e precisou tomar uma 

decisão, ela não teve forças para obedecer, como fez José que decidiu 

obedecer a Deus independentemente dos resultados.  Então ela tomou 

a decisão errada, casou-se com a pessoa errada e até hoje está sofrendo 

muito por causa disso. 

 

* Talvez Deus esteja falando com você agora sobre alguma coisa 

específica em sua vida.  Será que Ele está lhe pedindo para mudar uma 

coisa que é difícil?  Se esse for o caso, e se você não se sentir 

constrangido/a, compartilhe com o grupo a sua luta.  Cada um que 

trouxe o caderno de oração deve escrever esse pedido em baixo do 

nome da pessoa para lembrar em oração todos os dias desta semana.  

Deus deseja lhe dar forças para obedecer os Seus planos para sua vida! 

 

2. Antes de Jesus voltar para o céu, depois da sua ressurreição, Ele deu 

a todos nós um mandato muito importante.  Vamos nos  lembrar das 

últimas palavras de Jesus antes de Sua volta para o céu: "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."  

Mais tarde, em um outro estudo aprenderemos como falar para os 

outros de Jesus.  Mas há um outro mandato nesses versículos que 

devemos observar para obedecer as Suas Palavras.  Nós temos de ser 

batizados no nome do Pai, do  Filho e do Espírito Santo. 

 

 Batismo é um simples ato de obediência ao exemplo nos deixado por 

Cristo.  É quando você entra na água com uma pessoa forte na fé, e 

mergulha seu corpo por um instante por baixo da água, e depois volta. 

 Jesus não foi batizado como um bebê. No evangelho de Lucas, 

aprendemos que Maria e José O levaram para o templo quando era 

ainda um nenê, o sacerdote do templo o abençoou e também a seus 

pais, mas isso não foi um batismo. 

 

 O batismo de Jesus foi uma escolha que Ele mesmo fez.  Não foi algo 

que os seus pais fizeram por Ele.  Não foi uma tradição que Ele seguiu 

porque queria fazer parte de uma certa religião.  No exemplo de Cristo, 

cabe a cada indivíduo escolher por si mesmo se vai ou não aceitar a 

Jesus no seu coração e seguir o seu exemplo de batismo. 

 

 Batismo não é um rito religioso que nos identifica com uma seita,  

religião ou uma denominação diferente.  Não é uma experiência  

religiosa que tira os pecados da alma.  É um simples símbolo, uma  

demonstração pública do nosso compromisso com Cristo.  A Bíblia  

nos ensina que o batismo é um retrato da morte e ressurreição de  

Jesus.  Quando nos batizamos, nós nos identificamos com a Sua morte  

e a Sua ressurreição. 

 

 

*0 que você acha do batismo? Você acha que é coisa difícil de seguir 

esse exemplo de Cristo? Como você acha que sua família reagiria se 

você se batizasse? Você acha que precisa se batizar? Você gostaria de 

ser batizado? 

 

*Líder- termine com pedidos de oração e oração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMEÇANDO UMA NOVA VIDA COM CRISTO 

Por 

Christy A. Brawner 

 

"A tentação de Cristo"- Lição 3 

Mateus 4 
 

"Jesus respondeu: "Está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem, 

mas de toda a palavra que procede da boca de Deus'". Mateus 4:4  
 

Revisão 

 

1. O profeta Isaías falou que Jesus seria chamado de Emanuel que 

traduzido significa: "_______    ________". 

2. Jesus falou que a Sua volta para a terra seria como um raio de 

_____________.  

3. Jesus falou que quando Ele voltar para a terra, ninguém ficará 

confuso se Ele é ou não realmente o Cristo verdadeiro, pois todos 

O verão vindo nas __________________com poder e grande 

glória. 

4. Jesus falou que antes da sua volta, muitos iriam fazer coisas 

espetaculares fingindo ser o Cristo. Nós devemos tomar cuidado 

para não sermos _____________ por esses falsos profetas e falsos 

cristos. 

5. Jesus falou que deveríamos nos considerar __________ quando as 

pessoas nos ferirem por causa dEle, pois quando isso acontecer, 

não perderemos uma ____________ especial. 

6. Jesus disse que o único que sabe quando Ele voltará para a terra é o 

______________.  

7. Um homem no deserto, que se chamava ___________  

_____________ pregava uma mensagem de arrependimento. 

8. João disse que Jesus virá e dividirá as pessoas da terra, e que 

aquelas que O rejeitarem serão lançadas num __________ que 

nunca se apagará. 

9. Jesus veio e pediu para que João O ___________. 

10.  Devemos nos batizar não para sermos limpos dos ___________, 

mas como um símbolo nos identificando com Cristo. 

 

Depois do seu batismo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto 

onde foi tentado pelo diabo. Lá, Ele ficou sem comer e beber por 

quarenta dias e estava com muita fome. Foi nessa hora que Satanás 

chegou a Ele e Lhe disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas 

pedras se transformem em pães". Jesus respondeu ao diabo usando um 

texto do Velho Testamento dizendo: "Está escrito: 'Nem só de pão 

viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus'". 

Então o diabo levou Jesus para Jerusalém, a capital  de Israel, para 

o ponto mais alto do templo e disse-Lhe: "Se tu és o Filho de Deus, 

joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: "Ele dará ordens a seus 

anjos a teu respeito, e eles te segurarão com as mãos, para que não 

tropeces em alguma pedra'". Jesus respondeu ao diabo usando de novo 

as palavras das Escrituras our a Palavra de Deus: "Também está 

escrito: 'Não tente o Senhor teu Deus'".     

O diabo levou-O para mais um lugar, desta vez para uma parte 

muito alta em cima de uma montanha. Do ponto onde estavam, era 

possível ver todos os reinos do mundo e toda a sua glória. Satanás 

disse: "Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares". Mas Jesus 

lhe disse: "Retire-se, Satanás! Pois está escrito: 'Adore o Senhor seu 

Deus e sirva somente a Ele'". O diabo obedeceu e foi embora; então os  

anjos vieram e serviram a Jesus. 

  

Perguntas Orais: 

 

1. O que Jesus fez por quarenta dias e noites antes de ser tentado por 

Satanás? 

2. Nas primeiras duas tentações, Satanás desafiou Jesus a provar que 

Ele era quem? 

3. Na primeira tentação, Satanás falou para Jesus transformar as 

pedras em quê? 

4. Como Jesus venceu a primeira tentação? 

5. Na segunda tentação, Satanás levou Jesus para a parte mais alta do 

templo e Lhe falou para fazer o quê? 

6. Como Jesus superou a segunda tentação? 

7. Na terceira tentação, Satanás prometeu dar a Jesus  todos os reinos 

do mundo se Ele lhe fizesse o quê? 

8. Como Jesus venceu a terceira tentação? 

 

 



Verdades Espirituais - Lição 3 

Mateus 4 
 

1. Nós vamos sofrer tentações, mesmo depois de entregarmos as 

nossas vidas a Cristo. Diferentemente de Cristo, nenhum de nós 

precisa ir a um deserto para ser tentado. A Bíblia diz que somos 

tentados não somente por Satanás, mas também por nossos próprios 

desejos de fazer o mal. (Tiago 1:14).  A Palavra de Deus nos ensina 

que existe sempre uma luta dentro de nós entre o desejo de fazer o bem 

e o de fazer o mal.  "Não entendo o que faço.  Pois não faço o que 

desejo, mas o que odeio.. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas 

o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo".  Romanos 7:15 

e 19.  Por exemplo, talvez por muitos anos, você tenha tido o vício de 

beber muito toda noite depois de chegar do seu serviço.  Essa tentação 

vai continuar, mesmo depois que você entregar a sua vida a Cristo, 

talvez você até se sinta sem nenhum poder para parar. 

 

2. Nós podemos superar as dificuldades do mesmo jeito que Jesus 

superou, usando o poder da Palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: 

"Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer 

espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, 

tintas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração". Leia 

este versículo mais de uma vez. A Bíblia é comparada a uma espada 

nesse versículo.  O que faz uma espada?  Discuta como você acha que 

a Bíblia é igual a uma espada nas nossas vidas de acordo com este 

versículo? 

 

A Bíblia não é simplesmente um livro de conselhos espirituais. É a  

palavra viva de Deus que fala ao coração de uma maneira muito 

individual. Ela penetra até as partes mais íntimas do nosso interior que 

só Deus conhece. 

 

A coisa mais importante que cada seguidor de Cristo DEVE FAZER é 

gastar tempo a sós com o Pai TODO OS DIAS. Satanás tentará de tudo 

para nos fazer não gastarmos tempo com a Palavra de Deus,  pois ele 

sabe muito bem que a Bíblia é a nossa fonte de poder.  Ele vai colocar 

pensamentos em nossas mentes como: somos ocupados demais, já 

fazemos estudos bíblicos, então não precisamos estudar em casa; 

estamos com muito sono; a Bíblia é muito difícil de entender, não 

sabemos compreender sua mensagem e não é fácil acharmos alguém 

que possa explicá-la para nós; e mais um milhão de outras desculpas. 

Mas devemos reconhecer esses pensamentos pelo que são- 

MENTIRAS! Temos que colocar como prioridade em nossas vidas 

gastarmos tempo TODO OS  DIAS com Deus em oração e na leitura 

da  Bíblia.  É através dessa convivência com Jesus todos os dias é que 

Deus nos dar a força de viver com liberdade. 

 

Aqui está um plano fácil que você pode seguir para lhe ajudar: 

 

1) Comece o seu tempo a sós com Deus dizendo-lhe  o quanto O ama 

e fale coisas que você admira nEle (isso é o que se chama louvor). 

Por exemplo: "Eu te amo, Deus, porque o Senhor é um Deus que 

sempre me protege"; ou “Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor 

tem muito amor por mim.” 

 

2) Agradeça a Ele pelas coisas que tem feito em sua vida, pelas 

respostas de oração que você já têm recebido. Por exemplo: 

"Obrigado, Senhor, por ter me ajudado a conseguir um emprego"; 

ou “Obrigado, Senhor, pela saúde dos meus filhos.” 

 

* É uma boa idéia separar uma folha ou uma parte do seu caderno de 

oração para os agradecimentos, anotando toda vez que Deus responder  

sua oração junto com a data da resposta. Assim, você poderá se 

lembrar das coisas boas que Deus está sempre fazendo para você. 

 

3) Orem uns pelos outros: as pessoas do seu grupo de estudo bíblico, 

sua família, seus amigos, seu pastor, patrão, aquelas pessoas que 

você conhece que ainda não aceitaram a Jesus em suas vidas, e 

também por necessidades específicas. Provavelmente, você terá 

muitas pessoas pelas quais queira orar. Por algumas, como sua 

família imediata e membros do seu grupo de estudo, você vai 

preferir orar todos os dias. Mas, ao invés de tentar orar por todas 

sempre, separe uma folha, ou uma outra parte para cada dia da 

semana com esses pedidos. Então, você poderá orar por algumas 

num dia, e no outro por mais um grupo, e assim por diante. 

Por exemplo: 

Segunda- Feira Terça- Feira Quarta- Feira 

Tia Balda Pastor Arlécio Cristiana 



Tio João Dona Tânia Alexandre 

Sandro Vó Lena Joelina 

Samuel 

Shirley 

i 

* Talvez seja proveitoso parar e fazer as divisões no seu caderno com 

os nomes e os pedidos agora. Assim, quando você chegar em casa, já 

estará pronto para orar. 

 

4) Leia e medite na Bíblia. A Palavra de Deus diz que não devemos  

ler a Bíblia do mesmo jeito que lemos qualquer outro livro, mas  

devemos MEDITAR nela. Isso quer dizer, portanto: 

 Ler a Bíblia lentamente. 

 Reler o mesmo versículo pensando profundamente no sentido de 

cada palavra. Talvez seja necessário reler um versículo várias 

vezes para podermos nos concentrar na verdade espiritual que 

Deus está tentando nos mostrar. 

 Colocar nosso próprio nome no versículo quando isso for possível. 

Por exemplo, se o versículo diz: "Honre o seu pai e a sua mãe" eu 

posso personalizar esse versículo dizendo: "Cris, você deve honrar 

o seu pai e a sua mãe." 

 Meditar na relação da verdade bíblica com a vida do dia-a-dia, e 

permitir que Deus coloque idéias na nossa mente que se apliquem 

em nossas vidas. Por exemplo: "Como posso honrar o meu pai e a 

minha mãe, hoje? Ah, meu pai está muito doente agora. Eu posso 

passar na casa dele, arrumar a sua casa. Certamente essa ação iria 

honrá-lo e mostraria a ele como ele é importante para mim." 

 Finalmente, orar o versículo de volta para Deus agradecendo a Ele  

Suas bênçãos e pedindo pelas necessidades que surgiram durante o 

tempo de leitura. Ex: "Obrigado, Deus, por meu pai. Obrigado, 

Senhor, porque o Senhor é o meu Pai Celeste e supre todas as 

minhas necessidades. Ajuda-me a honorar ao meu pai da terra.  

Também ajuda-me a Te honrar com minhas palavras e as minhas 

ações." 

 

A Bíblia contém um infinito número de verdades espirituais que Deus 

quer nos comunicar. Todas têm a ver com as nossas vidas agora. 

Vamos parar neste momento e vamos todos ler sozinhos alguns 

versículos da Bíblia e meditar na Palavra de Deus. Lembre-se de ler 

devagar, reler, pôr o seu nome no versículo e deixar Deus aplicar essas 

verdades em sua vida. 

 

*Vamos começar com o capítulo 5 de Mateus, pois é o próximo 

capitulo depois da história que estudamos hoje. Pare agora e dê um 

tempo para que todos possam ler e reler silenciosamente, várias vezes, 

os primeiros três ou quatro versículos.  Se no grupo houver alguma 

pessoa que não saiba ler, leia-os para tal pessoa em voz alta várias 

vezes, sem dar nenhuma explicação ou interpretação. Deixe-a explicar 

e interpretar por si mesma. 

 

*Todos devem tentar entender individualmente o sentido dos 

versículos. Pode ser que o Espírito Santo chame a atenção de uma 

pessoa para uma certa passagem, e para outra pessoa, um outro 

versículo faça mais sentido. O Espírito Santo vai mostrar coisas 

diferentes para cada pessoa, aplicando as verdades dos versículos de 

uma forma diferenciada. 

 

Segue como exemplo o trecho de um caderno de oração e as anatoções 

da pessoa comentando como o Senhor usou os seguintes versículos 

para falar ao coração dela.  Com certeza a sua experiência será 

diferente. 

 

Versículo 3: "Bem aventurado os pobres em espírito, pois deles é o 

Reino dos céus." 

Ver.3- Eu sou abençoada se sou pobre de espírito, pois 

eu vou herdar o Reino de Deus. Senhor, me ajude a ser 

pobre em espírito. Eu não quero ser uma pessoa 

arrogante, cheia do meu próprio espírito, talvez me 

achando melhor do que os outros. Senhor, obrigada 

pela obra que o Senhor está fazendo em minha vida, 

pois eu sei que vou herdar o Reino de Deus. Eu sou uma 

pessoa verdadeiramente abençoada. 
 

Versículo 4: "Bem-aventurados os que choram pois serão consolados." 



Ver.4- É difícil eu imaginar como alguém possa ser 

abençoada quando chora, pois o choro é uma hora 

triste. Mas como uma seguidora de Cristo, sou grata 

por isso realmente ser verdade. Pois nós temos 

esperança nas horas difíceis e há um verdadeiro 

conforto em Ti. Senhor eu quero agradecer porque o 

Senhor foi um grande conforto para mim quando eu 

estava chorando por causa da morte da minha mãe. O 

Senhor colocou várias pessoas na minha vida que foram 

um conforto físico para mim na minha hora de 

tristeza, e eu nem reconheci que era o Senhor 

operando. Obrigada pelo conforto que recebi do seu 

Espírito Santo na minha alma. Sim, Senhor, eu vejo 

que, como sua seguidora, sou abençoada mesmo quando 

choro. Eu te amo Senhor, pois o Senhor cuida de mim. 
 

Não existe uma fórmula mágica, não existem palavras especiais, ou 

nenhum método ou plano perfeito. É simplesmente importante que 

você medite nas Palavras de Deus. Permita que elas penetrem dentro 

da sua vida, para que Deus possa falar com você nas partes mais 

íntimas do seu coração. 

 

Se fizer isso todos os dias, você se tornará cada dia mais como Jesus 

Cristo. Você não somente irá poder superar a tentação, mas também 

vai demonstrar mais amor e terá mais poder em todas as áreas da sua 

vida. Conhecer a Deus pessoalmente é a chave para se ter uma vida 

vitoriosa. 

 

*Deixe o que restou de seu caderno de oração para a meditação. 

Escreva a data, toda vez que você abrir a sua Bíblia para meditar, e 

anote as verdades que Deus irá lhe mostrar. Muitas vezes, quando 

escrevemos (ou se não sabemos- falamos) aquilo que está passando na 

nossa cabeça, as idéias ficam mais claras e é mais fácil manter a 

concentração. O tempo que você gastar com Deus todo dia será um 

tempo muito particular e muito precioso entre você e o seu Mestre. 

 

*Desafio cada um a gastar 15 minutos por dia a sós com Deus nesta 

semana. Se for possível, escreva no seu caderno pelo menos uma 

verdade por dia que o Senhor revelar a você. Assim, todos poderemos 

ver o que o Senhor fará dentro dos nossos corações. Se a pessoa não 

souber ler, sugira-lhe que peça a uma pessoa que  leia  pelo menos um 

versículo para ela  todos os dias.   

 

*Vamos continuar a ler esse capítulo, que começamos agora, em casa. 

Quando terminá-lo, passe para o próximo. Na semana que vem, vamos 

compartilhar como foram as nossas experiências meditando na Palavra 

de Deus. 



 

COMEÇANDO UMA NOVA VIDA COM CRISTO 

 

Por 

Christy A. Brawner 

 

"Expulsando medo de pescadores de homens"- Lição 4 

Mateus 4 - 8 

 

"Ele perguntou: 'Por que vocês estão com tanto medo, homens de 

pouca fé?' Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e 

fez-se completa bonança." Mateus 8:26 (NVI) 

 

*Como líder do grupo, lembre-se de perguntar aos participantes se 

puderam ler as Suas Bíblias e orar todos os dias. Dê a cada um a 

oportunidade de compartilhar experiências. Encoraje-os a continuarem 

nesse esforço. 

 

*Por causa da natureza do estudo desta semana, é necessário que 

façam o período de pedidos de oração e intercessão no início do 

estudo ao invés do final. 

 

Revisão 

 

1. Segundo o profeta Isaías, Jesus seria chamado Emanuel que 

traduzido significa, "Deus _____________". 

2. No Monte das Oliveiras, quando Jesus estava ensinando os seus 

discípulos sobre a Sua volta para a terra, Ele lhes falou que teriam 

de tomar grande cuidado para não serem ____________ por falsos 

profetas e falsos cristos que fazem milagres ou coisas 

impressionantes. 

3. Jesus disse que quando Ele voltar para a terra, todos vão vê-lo 

descendo nas _____________com poder e glória. 

4. Jesus disse que o único que sabe quando Ele voltará é o ________. 

5. João Batista batizou no deserto muitos que se arrependeram dos 

seus _________________. 

6. João falou que Jesus viria e que dividiria as pessoas da terra, e que 

aqueles que O rejeitassem seriam condenados a um ___________ 

que nunca se apaga. 

7. Como Jesus foi batizado por João Batista, nós também devemos 

ser ___________ por alguém forte na fé em Jesus Cristo. 

8. Nas primeiras duas tentações de Jesus, Satanás queria que Jesus 

fizesse truques para provar que Ele era ________. 

9. Na terceira tentação, Satanás pediu para Jesus se ajoelhar diante 

_________. 

10. Jesus respondeu ao diabo três vezes usando a _____________ de 

_____________, ou seja, as Escrituras. 

11. Se quisermos nos aproximar de Deus, é necessário que gastemos 

_____________ a sós com Ele todos os dias. 

12. Se quisermos vencer tentações, é necessário que gastemos tempo 

com __________ todos os dias. 

13. Se quisermos ser mais como Cristo, é necessário que gastemos 

tempo com Deus __________os _________. 

 

Jesus começou o seu ministério público depois que voltou do 

deserto. Ele mudou para uma área na beira do Mar da Galiléia, e se 

estabeleceu numa cidade chamada Cafarnaum. Ele pregou nessa região 

a mesma mensagem de João Batista: "Arrependam-se, pois o Reino 

dos céus está próximo". 

Os primeiros dois homens chamados por Jesus para serem 

discípulos foram Simão Pedro e André. Eram irmãos e estavam juntos 

jogando suas redes dentro do mar da Galiléia tentando pescar. Jesus 

chamou-os e disse a eles: "Sigam-me e eu os farei pescadores de 

homens". E imediatamente, eles seguiram a Jesus. 

Daí, Jesus saiu e encontrou-se com um outro homem e seus dois 

filhos. Eles estavam sentados dentro de um barco consertando as suas 

redes. Jesus chamou os filhos para O seguirem. Os seus nomes eram: 

Tiago e João, e o seu pai se chamava Zebedeu. 

Então Jesus saiu por toda parte ensinando nas sinagogas judaicas, 

pregando o evangelho do Reino e curando todo tipo de doença entre o 

povo. A sua fama crescia muito e até pessoas da Síria, o país vizinho, 

vinham para ser curadas por Ele. 

Quando Jesus viu essas pessoas seguindo-O, Ele levou-as junto 

com os seus discípulos para uma certa montanha. Nessa montanha, Ele 

se sentou e ensinou muitas coisas sobre o Reino de Deus. E as pessoas 

que O escutavam, ficavam admiradas pois nunca tinham ouvido 

ninguém falar com tanta autoridade nas suas sinagogas.  



Quando Jesus desceu de montanha, as multidões já começavam a 

se acumular de novo, seguindo-O para onde quer que fosse. Entre esse 

povo existia um leproso que perguntou a Jesus se podia curá-lo da sua 

doença. Imediatamente Jesus o curou. Um outro homem, um soldado 

romano, pediu que Jesus curasse o seu criado paralítico que estava em 

sua casa. No mesmo instante o criado foi curado. 

Jesus foi então à casa de Simão Pedro e viu que a sua sogra tinha 

febre e estava muito doente. Ele tocou na mão dela e a febre saiu de 

repente do seu corpo. Ela se levantou da cama e começou a servir a 

todos os que estavam dentro da casa. 

Jesus passou a tarde toda nessa casa curando pessoas e expulsando 

demônios. Mas como muitas pessoas começaram novamente a se 

ajuntar, ele chamou os seus discípulos para sairem e irem com Ele ao 

outro lado do Mar de Galiléia.  

Já era noite quando entraram no barco e começaram a velejar. Mas 

de repente, quando estavam bem no meio do mar, uma tempestade 

surgiu e cobriu o barco com ondas enormes. Os discípulos (lembre-se 

de que vários eram pescadores) reconheceram que a situação deles era 

muito perigosa e ficaram com muito medo. Mas Jesus estava dormindo 

e não acordava mesmo com o mar bravo. Então, horrorizados, 

acordaram Jesus dizendo: "Senhor, salva-nos! Estamos morrendo!"  

Quando Jesus acordou, Ele perguntou aos discípulos: "Por que vocês 

estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Jesus levantou-se e 

chamou a atenção dos ventos e do mar. Tudo, então, se acalmou 

completamente. Os homens maravilhados diziam entre si: 'Quem é 

este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" 

 

Perguntas Orais: 

 

1. Qual foi a mensagem que Jesus pregou ao povo? 

2. Qual era a profissão dos primeiros discípulos de Jesus? 

3. Por que as multidões procuravam Jesus tão desesperadamente? 

4. Por que os discípulos de Jesus ficaram tão impressionados com o 

jeito como Ele ensinava aos seus seguidores na montanha? 

5. Quando Jesus desceu da montanha, Ele curou um homem que tinha 

uma doença muito grave. Que doença era essa? 

6. Jesus também  curou um criado de um soldado Romano. Qual era 

o problema do criado? 

7. Jesus curou um parente de Simão Pedro. Quem foi? 

8. Por que Jesus queria atravessar o mar com os seus discípulos na 

noite da tempestade? 

9. O que Jesus estava fazendo dentro do barco? 

10. Por que os discípulos de Jesus estavam com medo? 

11. Por que Jesus chamou a atenção dos discípulos?      

12. Qual foi a reação dos discípulos quando Jesus demonstrou que 

tinha poder sobre a tempestade e os outros elementos da natureza? 



Verdades Espirituais - Lição 4 

Mateus 4-8 

 

1. Jesus chama a todos nós para sermos "pescadores de homens". 

A liberdade que temos em Cristo é algo que Jesus nos manda 

compartilhar com pessoas de todos os países, todas as cidades, de 

todas as vizinhanças do mundo. Essas foram as Suas últimas palavras 

antes de ir para o céu. Na última semana deste estudo vamos aprender 

com mais detalhes como podemos falar de Jesus para as outras 

pessoas. Mas, muitos de nós têm muito medo de até começar uma 

conversa sobre o assunto da nossa fé. Pensamos coisas como: "Quem 

sou eu para convencer alguém a seguir a Jesus? E mesmo se eu tivesse 

coragem eu sou só uma pessoa; como posso fazer diferença nas outras 

partes do mundo?" 

A Bíblia nos ensina que mesmo o orador mais emocionante e 

dramático que já viveu na face da terra não tem nenhum poder para 

convencer alguém para pedir que Cristo entre em sua vida. Quando 

entregamos nossas vidas a Cristo, não é porque uma pessoa nos 

comoveu, mas é porque a presença do Espírito Santo de Deus mexeu 

no nosso coração e nos levou a querermos nos arrepender dos nossos 

pecados. João 16:8 diz que :"Quando Ele vier, convencerá o mundo do 

pecado, da justiça e do juízo." Nosso dever, como pescadores de 

homens, é de esticar a "rede" das nossas vidas e colher todos os 

"peixes" que o Espírito Santo trouxer para nós. 

O primeiro passo para compartilhar a nossa fé para os outros é 

poder explicar um pouco daquilo que Deus está fazendo em nossas 

próprias vidas.  Isso chama-se "testemunho".  Talvez você já tenha 

ouvido falar essa palavra em julgamentos ou assuntos policiais.  Dar 

um testemunho é falar sobre aquilo que aconteceu e que você 

presenciou.  Você, que aceitou a Jesus, já pode dar testemunho, ou 

seja, falar sobre aquilo que Cristo fez em sua vida. Vamos parar por 

aqui e fazer um pequeno exercício: 

 

 

 Pare um minuto e pense em como era sua vida antes de   

     conhecer a Cristo. 

 Pense em quando você ouviu a verdade sobre Jesus pela 

primeira vez.  

 Pense sobre o momento na sua vida em que o Espírito Santo 

moveu o seu coração e você reconheceu que precisava dEle. 

 Pense sobre a decisão que você tomou de seguir a Jesus 

 Finalmente, pense sobre a diferença que Cristo tem feito em  

sua vida.   

 Depois que todos tiverem pensando nisso por alguns instantes, 

vamos ouvir o testemunho de cada um. É IMPORTANTE 

QUE NINGUÉM FALE MAIS QUE DOIS MINUTOS. 

 

Um exemplo de um testemunho: 

“Eu fui criada numa família muito religiosa.  Meu pai e 

a minha mãe me levavam para a igreja desde o meu 

nascimento.  Mas um dia eu reconheci que ir na igreja e ser 

de uma família religiosa não me dava um relacionamento 

pessoal com Deus nem perdão pelos meus pecados.  Então, um 

dia sozinha no meu quarto, eu falei com Jesus e pedi a Ele 

para entrar no meu coração e perdoar os meus pecados.  Eu 

dei o controle da minha vida para Ele.  De acordo com a 

Bíblia, quando eu fiz isso, na mesma hora Ele entrou na minha 

vida e os meus pecados foram perdoados diante de Deus.  

Agora, tenho paz com Deus e vivo com a certeza de onde eu 

for ou independente do que acontecer, Ele sempre estará 

comigo me guiando.” 
 

2. Jesus chamou a atenção dos discípulos não porque eles O 

acordaram, mas porque estavam cheios de medo. Os discípulos viram 

a  tempestade e, como  conheciam tempestades, sabiam que essa era 

muito violenta. O que eles se esqueceram de fazer foi olhar para quem 

estava com eles e o Seu poder nas suas vidas. Eles não reconheceram 

que Deus é maior que qualquer tempestade, e que Ele estava ali 

deitado no barco. 

Eu tenho uma filha de um ano e meio que gosta de explorar o 

mundo em sua volta. Ela corre pela casa, abre todas as gavetas, tira 

todas as panelas do armário e qualquer outra coisa que consiga 

alcançar. Um dia, estávamos jantando na casa de um dos nossos 

amigos. Enquanto estávamos à mesa ela estava no chão brincando, até 



que apareceu um grande cachorro preto dentro da sala de jantar. Minha 

filha imediatamente correu até mim gritando: "Mamãe, mamãe!" Eu a 

peguei e a segurei nos meus braços, e  imediatamente ela se acalmou 

no meu colo. Por quê? Porque ela sabe que eu a amo, e ela confia em 

mim para cuidar dela.  Depois de alguns minutos, ela estava sentada no 

meu colo tocando a cabeça do cachorro sem nenhum medo.  

A partir do momento em que pedimos a Jesus para entrar em 

nossas vidas, nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Protetor.  Ele é a 

nossa segurança e a segurança dos nossos filhos. Ele nos ama, e em 

nossos momentos de medo devemos correr imediatamente para Ele. 

Nos Seus braços, todo o medo se vai. Nada precisamos temer quando 

vivemos sob as asas protetoras da obediência a Jesus Cristo. 

Existe um homem no Velho Testamento que se chama Davi. Ele 

passou por muitas situações de pavor porque um outro homem muito 

poderoso, chamado Rei Saul, estava determinado a matá-lo. Davi 

aprendeu muito sobre como confiar em Deus durante essa fase difícil 

da sua vida, e escreveu muitas poesias sobre as suas experiências e as 

coisas que aprendeu. Essas poesias são chamadas na Bíblia de 

"Salmos". Existem 150 salmos, nem todos escritos por Davi, que se 

encontram no Velho Testamento. Davi escreveu vários sobre o 

problema do medo, mas eu escolhi um para lermos e meditarmos nesta 

semana - o Salmo 27. Leia essa Salmo durante o seu tempo a sós com 

Deus. Se você não tiver o Velho Testamento em sua Bíblia, há uma 

cópia desse salmo neste estudo para você poder levar para casa. Peça a 

Deus para ensiná-lo/a como entregar todos os seus medos a Jesus, 

subir nos Seus braços de amor e segurança e descansar. 

 

*Termine este estudo em oração, mas desta vez dividam-se em pares, 

de preferência do mesmo sexo. Fale para o seu par das coisas em sua 

vida que lhe dão muito medo. Orem um pelo outro a respeito desses 

medos. Cite-os especificamente diante do Senhor. Peça a Deus para 

tirar esses medos e no lugar colocar fé nEle, até para aquelas coisas 

que o/a apavoram. 

Salmo 27 

 

"O SENHOR É a minha luz e a minha salvação. Quem será 

capaz de me assustar? O Senhor é a força da minha vida; de quem 

eu poderia Ter medo? 
2
 Quando os homens perversos vêm me 

atacar, eles é que tropeçam e caem! 
3
 Sim, mesmo que eu seja 

atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que 

eu esteja no meio de uma batalha. Confiarei no Senhor e ficarei em 

paz. 

 
4
 Há uma coisa que realmente desejo do Senhor; o privilégio de 

viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a 

cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. 
5
 Quando 

eu estiver em dificuldades, Ele será a minha proteção. Ele me 

esconderá em, sua casa; Ele me colocará a cima dos problemas, 

numa rocha firme.             
6
 Ficarei fora do alcance de meus 

inimigos. Então oferecerei sacrifício de gratidão no seu templo, 

louvando ao Senhor com canções e salmos. 
7 

Ó Senhor, ouve os 

meus pedidos de ajuda! Mostra o teu amor por mim, responda-me!  

 
8
 Meu coração ouviu a tua voz dizendo: "Procure a minha 

ajuda!" Sim! É isso que eu vou fazer; procurar a ajuda do Senhor. 

 
9
 Ó Senhor, por favor, não me voltes as costas. Não fiques 

zangado comigo não me mandes embora! Tu és a minha única 

ajuda; não me abandones, não me afastes de Ti, ó Deus, meu 

Salvador. 
10

 Tenho certeza de que se meu pai e minha mãe me 

abandonarem, o Senhor me receberá de braços abertos. 

 
11

 Senhor, ensina-me o teu caminho. Orienta os meus passos na 

direção certa por causa dos inimigos que me olham. 
12

 Não deixes 

meus inimigos fazerem de mim o que bem entenderem; eles têm 

ódio mortal de mim, e fazem acusações falsas a meu respeito. 
13

 

Mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor 

triunfar nesta terra dos vivos. 

 
14

 Seja paciente e espere pela ação do Senhor. Seja valente a 

encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no 

Senhor!"      

 

(Extraído de: A Bíblia Viva, Editora Mundo Cristão) 



COMEÇANDO UMA NOVA VIDA EM CRISTO 

 

Por  

Christy A. Brawner 

 

"Amor - O sentido do ministério de Cristo"- Lição 5 

Mateus 8-10 

 

"Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam 

aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor." Mateus 9:36 

(NVI) 

 

*Antes de começar este capítulo, lembre-se de verificar quantas 

pessoas puderam ter o seu tempo a sós com Deus durante a semana. É 

importante não ser crítico mas, em amor, encoraje todos a lerem a 

Bíblia e a orarem diariamente.  Peça a eles para continuarem a ler o 

livro de Mateus até o final. Pergunte se as pessoas estão orando pelos 

amigos que não conhecem a Cristo. Veja se alguém teve oportunidade 

de compartilhar o seu testemunho. 

 

Revisão 

 

1. O profeta Isaías falou que Jesus seria chamado de Emanuel que 

quer dizer "_______   _________". 

2. Jesus falou que quando Ele finalmente voltar para a terra, todo 

mundo O verá vindo nas_________ com grande poder e glória. 

3. Jesus falou que ninguém sabe o dia em que Ele voltará senão o 

____________________. 

4. João batizou no deserto muitos que se arrependeram dos seus 

______________________. 

5. João falou que viria alguém que dividiria as pessoas do mundo, e 

que aquelas que O rejeitassem seriam lançadas em um 

___________ que não se apagaria. 

6. Jesus respondeu ao diabo três vezes usando a __________ de 

______________. 

7. Se nós queremos nos aproximar de Deus, devemos gastar tempo a 

sós com ___________. 

8. Jesus nos chamou para sermos "____________de homens" 

9. O que Jesus estava fazendo no barco durante a tempestade? 

10. Por que os discípulos estavam com medo? 

11. Jesus chamou a atenção dos discípulos porque estavam com 

___________ e não estavam confiando nEle. 

12. A Bíblia nos ensina que quando vivemos sob as asas da obediência 

a Cristo, não precisamos ter ___________. 

 

Depois de atravessar o Mar da Galiléia, na noite da tempestade, 

Jesus e os seus discípulos chegaram a um lugar onde encontraram dois 

homens endemoninhados. Eram violentos e viviam no cemitério. De 

repente, começaram a gritar: "Que queres conosco, Filho de Deus? 

Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo determinado?" 

À certa distância desse lugar, havia outros homens tomando conta 

de uma manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus para que 

fossem expulsos para dentro dos porcos. Jesus concordou e disse: 

"Vão!".  Os demônios entraram nos porcos.  Quando isso aconteceu, 

os porcos começaram a pular violentamente sem controle e, 

loucamente, se jogaram do alto do precipício para dentro do mar. 

Quando viram a morte dos seus animais, os homens correram para 

a cidade e falaram para todo mundo o que tinha acontecido com os 

endemoninhados e com os seus porcos. Os habitantes dessa cidade 

saíram para encontrar com Jesus e pediram a Ele que fosse embora. 

Ele concordou, subiu no barco e voltou para a Galiléia. 

Chegando à Galiléia, trouxeram-lhe um paralítico. Jesus curou esse 

homem de sua paralisia, mas também o perdoou dos seus pecados. Os 

que viram isso ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Mas, os 

fariseus ficaram indignados e acharam que Ele era um blasfemador. 

Continuando a andar, Jesus encontrou um certo cobrador de 

impostos que se chamava Mateus. Ele o chamou para ser um dos seus 

discípulos, e imediatamente Mateus seguiu a Jesus e também O 

convidou. para jantar em sua casa.  Então Jesus foi jantar com Mateus 

e seus amigos, que também eram cobradores de impostos e pessoas de 

má reputação na cidade. Quando os fariseus viram com quem Jesus 

estava jantando, perguntaram a seus discípulos por que Ele fazia isso. 

Jesus mesmo respondeu a eles: "Misericórdia quero, e não sacrifício". 

Partindo desse lugar, Jesus saiu ao encontro de pessoas que tinham 

tido diferentes rumos na vida. Havia um homem que era um grande 

líder, mas que tinha uma filha que tinha morrido. Jesus foi ao seu 

velório, pegou a menina pela mão e a ressuscitou da morte. Em outra 

ocasião, Ele restaurou a vista de dois homens que estavam na rua. 



Também, certa vez curou e expulsou o demônio de um mudo que, 

além de mudo, estava possesso. 

Jesus via as muitas carências das pessoas com quem se encontrava 

e ficava comovido,  cheio de  compaixão. As necessidades eram 

muitas, as pessoas eram como ovelhas sem pastor. Ele dizia a seus 

discípulos: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam 

pois, ao Senhor de seara que envie trabalhadores para a sua seara." 

Ele mandou os seus discípulos para todos os cantos de Israel e  

deu-lhes poder para suprirem as necessidades do povo. Entretanto, o 

seu objetivo maior era o de compartilhar e demonstrar o grande amor 

de Deus. Deu aos discípulos instruções específicas de como descobrir 

aquelas pessoas que estariam interessadas em ouvir as Boas Novas da 

Salvação. Ordenou-lhes que quando achassem alguém interessado em 

Seu amor, deixassem a paz de Deus na sua casa. Mas também os 

avisou que muitos iriam rejeitá-los. Ele lhes disse :"eu os estou 

enviando ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as 

serpentes e simples como as pombas." Ele disse a eles para não se 

preocuparem quanto às suas necessidades físicas, pois o Pai, que sabe 

até quantos cabelos temos nas nossas cabeças, está no controle de 

todas as coisas e nos considera muito valiosos. 

  Ele concluiu o seu discurso antes de enviá-los dizendo: "E se 

alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um destes 

pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, com certeza, 

que não perderá a sua recompensa." 

 

Perguntas Orais: 

 

1. Com quem Jesus se encontrou depois que atravessou o mar da 

Galiléia na noite da tempestade? 

2. Como Jesus ajudou os dois homens endemoninhados? 

3. Por que os habitantes da cidade pediram a Jesus que fosse embora 

daquele lugar? 

4. O que Jesus fez para o paralítico? 

5. Por que os fariseus achavam que Jesus era um blasfemador? 

6. Qual era o nome do cobrador de impostos chamado por Jesus para 

ser um discípulo? 

7. Por que os fariseus achavam ruim Jesus jantar com Mateus e os 

seus amigos? 

8. Qual foi a resposta de Jesus a esses críticos? 

9. Como Jesus ajudou a filha do líder judeu? 

10. Como Jesus ajudou o cego? 

11. Como Jesus ajudou o mudo? O que havia de errado com ele além 

de ser mudo? 

12. Por que Jesus mandou os seus discípulos para todos os cantos de 

Israel? 

13. Jesus disse aos seus discípulos para serem prudentes como as 

____________ mas simples como as _______________. 

14. Ele disse a eles para não se preocuparem com que tipo de coisa? 

15. Ele disse que Deus sabe até o número de _____________ que 

temos. 

16. Ele falou que se uma pessoa desse um copo de água para uma 

criança, não perderia a sua ______________. 



Verdades Espirituais - Lição 5 

Mateus 8-10 

 

1. Jesus se importa com TODAS as pessoas. Ele se importou com os 

endemoninhados, os doentes, os pobres, os ricos, e especialmente com 

as crianças. Todo mundo é digno e de valor no reino de Deus. 

 

2. Os homens nem sempre valorizam as pessoas como Jesus valoriza. 

No encontro com os endemoninhados, os habitantes da cidade ficaram 

tão chateados por causa da perda dos porcos que mandaram Jesus 

embora daquela região. Eles nem se importaram em como Jesus 

ajudou os endemoninhados. Eles estavam mais preocupados com  a  

sua perda financeira. É muito fácil valorizar mais o dinheiro do que as 

pessoas. De fato, a maioria de nós faz isso sem pensar. I Timóteo 6:10 

diz que: "Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas 

pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se 

atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos." Talvez você se 

lembre das palavras de Jesus quando leu Mateus 6:19-21 onde diz: 

"Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem 

destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para 

vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde 

os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, 

ai também estará o seu coração".  O dinheiro tem um poder muito  

grande. Ele pode nos controlar, ou podemos dá-lo ao Senhor e deixar 

que Ele o controle e a nós também. 

 

 Pense consigo mesmo: Quanto dinheiro eu gasto cada semana? 

 Será que estou honrando a Jesus com a maneira como estou 

gastando o meu dinheiro? 

 Será que estou comprando coisas que agradam ou desagradam a 

Deus?  É possível que esteja ferindo alguém com a maneira como 

gasto o meu dinheiro.  Estou ajudando a alguém? 

 

No Velho Testamento, Deus exigia que toda pessoa desse para o 

templo 10% de tudo que recebesse. No Novo Testamento, porém, 

Deus exige que entreguemos tudo que temos a Ele. Mas, 

tradicionalmente, nós também temos seguido o modelo do  Velho 

Testamento e damos 10% daquilo que recebemos para a obra de Deus, 

ou seja, para a igreja. Isso é o que se chama de dízimo. 

Comece a orar agora; peça ao Senhor para revelar a você com 

quanto do seu dinheiro você deveria contribuir para o trabalho de 

Deus. A Bíblia nos ensina que Deus certamente abençoa aqueles que 

contribuem para o crescimento do seu reino. Ela também nos garante 

que Jesus sempre suprirá todas as nossas necessidades. Talvez você 

esteja pensando: "Mas você não sabe o quanto sou pobre", ou "Você 

não entende o tamanho da minha dívida". Jesus nasceu numa família 

muito carente. Ele entende muito bem os problemas da pobreza, mas 

Ele quer que sejamos fiéis e obedientes às coisas que nos pede para 

fazer. Pergunte ao Senhor como Ele deseja que você ajude no sustento 

financeiro da Sua obra. 

 

3. Ser um seguidor de Cristo significa que devo seguir o seu exemplo 

de amor e amar e cuidar dos outros assim como Ele fez. 

 Jesus curou os doentes.  É verdade que nós não temos nenhum 

poder para curar, mas Jesus pode fazer isso.  E como no passado, 

Ele ainda cura as pessoas.  Nossa parte é orar por elas e estar ao 

seu lado nos momentos de dor; devemos falar a elas do amor de 

Cristo. 

  Jesus expulsou demônios. Hoje Ele ainda  faz isso.  Através do 

poder do Espírito Santo, Jesus continua expulsando demônios de 

pessoas em todas as partes do mundo, e essas pessoas também 

precisam do amor de Deus.  

 Jesus ajudou os necessitados.  Da mesma forma, devemos orar e 

ajudar as pessoas em suas necessidades físicas com nosso tempo, 

mas, principalmente, contando a elas do amor de Cristo. 

 Finalmente, devemos ter carinho e dar atenção especial para as 

crianças.  Jesus nos manda fazer todas as outras coisas, mas Ele 

promete uma bênção especial para aqueles que, em Seu nome,  

ajudarem às crianças.   

 

4. Amar certas pessoas não é fácil, mas Deus deseja misericórdia e não 

sacrifício. Cobradores de impostos, naquela época, eram odiados por 

um bom motivo - trabalhavam para um governo opressivo que cobrava 

altos impostos; além disso, a maioria era corrupta, cobrando do povo 

mais do que devia para poder ficar com o dinheiro extra. Mostrar amor 

por uma pessoa que roubou de você não é fácil, especialmente quando 



essa pessoa não se arrepende e continua a fazer a mesma coisa com 

outras. Mas Jesus nos fala que, como seus seguidores, não temos o 

direito de condená-las pelo erro que cometem. Nosso dever é orar por 

elas, amá-las e mostrar a elas a verdade sobre o arrependimento e o 

perdão de Deus. Se elas se arrependerem dos seus pecados, assim 

como nós fomos perdoados, elas também receberão o perdão completo 

de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e todos 

merecemos o castigo de Deus. Mas Sua Palavra também diz que, 

assim como recebemos perdão e misericórdia, também temos a 

obrigação de mostrar perdão e misericórdia para os outros. Isso é 

verdadeiramente uma coisa impossível de se fazer sem o poder de 

Deus agindo de uma maneira muito forte em nossas vidas.  

 

5. As necessidades do mundo são muitas, e ninguém sozinho pode 

fazer tudo. Existem milhões de pessoas que nunca experimentaram o 

amor de Cristo. Existem milhares que nunca provaram o amor 

verdadeiro de ninguém; e  há inúmeras pessoas que, se alguém lhes 

mostrasse, dariam a sua vida para Jesus, e assim poderiam 

experimentar o Seu amor verdadeiro. Precisamos fazer o que 

pudermos, mas também temos que orar para que mais e mais 

seguidores de Jesus tomem consciência das necessidades do mundo. 

Assim, juntos poderemos levar Sua mensagem para todas as pessoas 

da terra. 

 

Perguntas para Discutir 

1.  De que maneira posso, na minha circunstância e no meu mundo, 

mostrar o amor de Cristo para os outros? 

2.  Quais são as maiores necessidades que eu vejo nas pessoas que 

moram perto de mim? O que está causando mais sofrimento no 

lugar onde moro? 

3.  Como eu posso ajudar com o sofrimento que vejo? 

4.  Como posso mostrar o amor de Deus, especialmente para as 

crianças? 

5.  De que maneira eu deixo o dinheiro ter mais importância na minha 

vida que as pessoas? 

6.  Como posso honrar a Deus com o meu dinheiro? 

7.  Como posso demonstrar o perdão e a misericórdia de Deus para as 

pessoas ao meu redor? 



COMEÇANDO UMA NOVA VIDA COM CRISTO 

 

Por 

Christy A. Brawner 

 

"Traição e Perdão" - Lição 6 

Mateus 11, 21-27:10 

 

"Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 

perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça". I 

João 1:9 (NVI). 

 

Revisão 

 

1. O profeta Isaías diz que Jesus seria chamado de Emanuel que 

traduzido significa "_________   ___________". 

2. Jesus falou que ninguém sabe o dia em que ele voltará senão 

o_____________. 

3. João batizou no deserto muitos que se arrependeram dos seus 

______________. 

4. Jesus respondeu ao diabo três vezes usando a____________ de 

______________. 

5. Se quisermos nos aproximar de Deus temos que gastar tempo com 

Ele___________ os ____________ . 

6. Jesus nos chamou para sermos "____________de ____________" 

7. Jesus ficou muito comovido com as pessoas porque via suas 

muitas _________________. 

8. Jesus falou para os seus seguidores serem   _____________como 

serpentes e simples como _____________. 

9. Jesus falou que sabe até o número dos fios de______________  

que temos em nossas cabeças. 

10. Ele falou que se alguém desse até um simples copo de água para 

uma criança porque ama a Jesus, não perderia a sua 

_______________ .  

11. Jesus falou para os seus discípulos na noite da tempestade para não 

terem ___________.  

 

 Jesus ensinou nas sinagogas, pregou e curou muitas pessoas na 

província da Galiléia, mas mesmo assim muitos rejeitaram a Sua 

mensagem. Ele explicou para os seus discípulos que isso também 

estava de acordo com o plano de  Deus que, na Sua sabedoria,  preferiu 

esconder as verdades dos "sábios e cultos" e  revelá-las para os 

pequeninos. 

 Então, finalmente, chegou o momento sobre o qual Jesus já tinha 

avisado os seus discípulos.  Estava na hora de ir para Jerusalém para 

sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, morrer na cruz e 

ressuscitar da morte ao terceiro dia. 

 A sua chegada em Jerusalém foi um evento impressionante.  Jesus 

chegou assentado em um jumentinho.  Pessoas ficaram admirando-O 

dos dois lados da estrada e esticaram roupas e ramos de árvores no 

caminho, fazendo uma espécie de tapete para Jesus passasr.  Todos 

gritavam: "Hosana ao Filho de Davi!"  "Bendito é aquele que vem em 

nome do Senhor!" "Hosana nas alturas!" 

 Jesus ficou vários dias dentro da capital ensinando no templo, 

pregando e curando muitas pessoas. Mas Ele também teve muitos 

conflitos com os fariseus e os saduceus. 

 Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, chegou para o sumo 

sacerdote e se ofereceu para trair Jesus se os sacerdotes dessem a ele 

uma recompensa financeira, ou seja, dinheiro.  O sumo-sacerdote lhe 

ofereceu trinta moedas de prata. E Judas aceitou o dinheiro. 

 Na noite da celebração da páscoa, o feriado mais importante do 

calendário judaico, Jesus sentou-se com seus discípulos para a sua 

última ceia com eles. Nesse jantar, Jesus pegou o pão que estavam 

comendo e disse-lhes: "Tomem e comam; isto é o meu corpo". Depois 

tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: 

"Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é 

derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados." 

 Depois do jantar, foram todos juntos para o Monte das Oliveiras.  

Nesse lugar, Jesus avisou a eles que naquela noite todos iriam 

abandoná-lo. Pedro, teimoso, insistiu que nunca faria uma coisa 

daquelas.  Então Jesus predisse que Pedro iria traí-lO três vezes, antes 

de ouvir o galo cantar. 

 Do monte foram todos para Getsêmani. Lá Jesus ficou o resto da 

noite orando. Ele estava triste até a morte. Ele pediu a Deus que, se 

fosse possível, fizesse com que pudesse evitar essa situação terrível. 

Jesus pediu aos seus discípulos para que eles também pudessem ficar 

acordados junto com Ele, mas todos dormiram. Só acordaram quando 

Jesus avisou a eles que estava na hora do traidor, ou seja, na hora de 



Judas chegar com um grupo de soldados e sacerdotes que ia trazer 

consigo. 

 Judas chegou para Jesus e lhe deu um beijo, como um sinal da sua 

traição. Os sacerdotes agarraram a Jesus e levaram-nO para a casa de 

Caifás, o sumo sacerdote da época. Os discípulos, então, abandonaram 

Jesus e fugiram. 

 Enquanto Jesus estava dentro da casa de Caifás com os líderes 

judaicos, Pedro estava fora, sentado no pátio, querendo ver o que ia 

acontecer com Jesus. Então, uma criada chegou perto dele e falou: 

"Você também estava com Jesus, o galileu?" Pedro negou isso diante 

de todos e mudou de lugar. Depois ele foi para perto do portão, e uma 

outra criada o viu e o acusou da mesma coisa. Pedro, de novo, negou a 

Jesus, dessa vez com um juramento. Pouco depois, vários outros 

chegaram para Pedro e o acusaram, novamente, de estar com Jesus. 

Dessa vez, ele começou a amaldiçoar e a jurar dizendo: "Não conheço 

esse homem!" Assim que ele disse isso, um galo cantou e Pedro 

lembrou-se das palavras de Jesus na noite anterior. Ele saiu de lá 

naquela hora e chorou muito. 

 De manhã cedo, os chefes dos sacerdotes levaram Jesus até Pilatos 

para ser executado. Judas, vendo que Jesus estava sendo realmente 

condenado à morte, ficou com muito remorso pelo que tinha feito e 

levou as trinta moedas de prata de volta para os chefes dos sacerdotes. 

Ele lhes disse: 'Pequei, pois traí sangue inocente'. Eles lhe 

responderam: "Que nos importa? A responsabilidade é sua".  Então 

Judas jogou o dinheiro todo no chão do templo, fugiu daquele lugar e 

se enforcou. 

 

Perguntas Orais: 

 

1. O plano de Deus foi de revelar as suas verdades para os sábios e 

cultos ou para os pequeninos? 

2. Como o povo tratou Jesus na sua entrada em Jerusalém? 

3. Por que os sacerdotes ofereceram 30 moedas de prata para Judas? 

3. Durante o jantar da Páscoa, Jesus falou que o vinho e o pão eram 

especiais. Como? 

4. Jesus falou que o seu sangue teria de ser derramado. Por quê? 

5. No Monte das Oliveiras, Jesus falou para os seus seguidores que 

eles iriam abandoná-lo naquela noite. Pedro disse que jamais faria 

isso. Jesus deu um aviso especial para Pedro. Qual foi esse aviso? 

6. Com que gesto Judas traiu a Jesus? 

7. Durante o julgamento de Jesus na casa de Caifás, onde estava 

Pedro? 

8. Duas criadas chegaram para Pedro em momentos separados e o 

acusaram de quê? 

9. Uma terceira vez, várias pessoas chegaram para Pedro para falar 

que ele foi visto com Jesus. Como Pedro reagiu a essa acusação? 

10. Quando Judas sentiu remorso por ter traído a Jesus? 

11. Por que Judas voltou para o templo para falar com os chefes dos 

sacerdotes? 

12. O que Judas fez quando os chefes dos sacerdotes recusaram-se a 

aceitar o dinheiro de volta? 



Verdades Espirituais - Lição 6 

Mateus 11-27:10 

 

1. Durante a última ceia de Jesus com os Seus discípulos, ele 

começou uma tradição que tem sido observada por Seus 

seguidores em todas as partes do mundo até hoje. Essa tradição 

chama-se a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um evento 

sobrenatural que tira pecados ou faz uma coisa especial dentro dos 

nossos corpos. Não é um momento em que pão ordinário e vinho 

se transformam magicamente em sangue e carne. É um momento 

para os seguidores de Cristo se reunirem para comer, tomar vinho, 

e lembrarem-se do sacrifício de Jesus na cruz. É um tempo para 

nós nos lembrarmos do preço que Jesus pagou pelos nossos 

pecados. É um momento de alegria e gratidão onde celebramos 

juntos o perdão que Jesus comprou por nós. II Coríntios 11:23-33 

nos ensina que a ceia do Senhor é uma ocasião que temos de levar 

muito a sério, não é algo que podemos fazer sem consciência. É 

um tempo para meditarmos no Seu sacrifício e examinarmos as 

nossas próprias vidas pensando naquilo que Ele tem feito por nós. 

 

2. Deus sabe dos nossos fracassos mesmo antes que aconteçam, e Ele 

ainda nos aceita e quer nos usar no Seu Reino. No momento em 

que Jesus primeiramente chamou Pedro para ser um "pescador de 

homens", Ele já sabia que na noite em que fosse entregue Pedro 

iria traí-lO também. Mas, se continuarmos seguindo a leitura da 

Bíblia aprenderemos, no livro de Atos, que Deus usou Pedro para 

levar milhares de pessoas a conhecerem a Cristo. De fato, existem 

dois livros na Bíblia escritos por Pedro.  Pedro traiu Jesus porque 

teve medo.  Ele O abandonou e O negou diante dos judeus 

religiosos.  Em Atos 2, pouco tempo depois que Jesus voltou para 

o céu, Pedro pregou um sermão sem medo em Jerusalém para 

todo o povo, inclusive esses judeus religiosos.  Pedro foi perdoado 

e restaurado. 

 

Da mesma maneira, nossos fracassos não são uma surpresa para 

Deus. Mesmo depois de aceitar a Cristo, ainda vamos ter fracassos em 

nossas vidas. Ainda vamos pecar, ainda teremos momentos em que 

trairemos a Jesus; ainda faremos coisas das quais depois teremos 

vergonha. 

 

3. O que então devemos fazer depois que fracassamos diante de 

Deus? 

Naquela noite, havia dois homens que traíram a Jesus. Um homem 

era Pedro, que traiu a Cristo, mas depois foi muito usado no reino 

de Deus. O outro era Judas, que também traiu a Jesus, mas depois 

cometeu suicídio. Muitas pessoas erradamente acreditam que 

Pedro se deu bem na vida e Judas fracassou porque a traição de 

Judas foi pior que a de Pedro.  Isso não é verdade. A Bíblia nos 

ensina que TODOS nós somos pecadores. Todos nós traímos a 

Deus e merecemos condenação eterna por isso. Mas se a traição de 

Judas não foi a pior, qual foi o seu grande erro que levou a tal 

tragédia para ele? - Judas não se arrependeu do seu pecado e não 

pediu o perdão de Deus. 

 

Existem pessoas que sabem que têm feito algumas coisas erradas nas 

suas vidas e sentem grande culpa por isso. Talvez pensem que nem 

Deus pode lhes perdoar das coisas horríveis que fizeram. Mas a  Bíblia 

nos ensina que ISSO NÃO É VERDADE. 

 

1 João 1:9 diz: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 

para perdoar os nossos pecados e nos purificar de TODA 

injustiça." 

 

Isso quer dizer que se uma pessoa: 

   Chega até Deus. 

 Fala a Deus o que fez. 

 Arrepende-se de forma a não mais fazer aquilo novamente. 

 Pede perdão a Deus. 

 ENTÃO DEUS É FIEL PARA PERDOAR ESSA 

PESSOA 

- INDEPENDENTE DE QUE COISA HORRÍVEL 

TENHA  FEITO. O SACRIFÍCIO DE JESUS É DIGNO O 

SUFICIENTE PARA PERDOAR ESSE PECADO. 

 

Isso também quer dizer que, como um seguidor de Cristo, 

nunca devemos viver derrotados lembrando-nos dos pecados do nosso 

passado que já foram perdoados por Deus. Nós precisamos viver sem 



nos sentirmos culpados por essas coisas, pois Cristo já se esqueceu 

delas. Pedro se arrependeu dos seus pecados e foi muito usado por 

Deus. Da mesma forma, também podemos nos arrepender e sermos 

muito usados. 

Judas realmente tinha muita maldade dentro do seu coração. É 

uma coisa horrível trair um amigo íntimo seu, ser a causa dessa pessoa 

sofrer uma morte violenta quando era completamente inocente. Mas, a 

verdade é que Deus ainda tinha um plano para a vida de Judas. Até 

Judas era digno de receber o perdão de Deus. O sacrifício de Jesus na 

cruz foi grande o suficiente para perdoar até Judas – bastava ele ter ido 

a Cristo. Mas em vez disso, ele deixou a culpa tomar o controle de si; 

sentiu-se muito culpado e terminou com sua própria vida. 

 

4. Nosso pacto ou acordo com Deus só é possível por causa do 

sangue que Jesus derramou para o perdão dos pecados. Nós não 

fizemos nada para merecer o perdão de Deus em nossas vidas.  

Uma vez que aceitamos a Jesus, não existe nada que possamos 

fazer para perder esse perdão.  A Bíblia diz que devemos sempre 

nos lembrar do sacrifício de Cristo e pararmos de pecar.  Temos 

de fazer o melhor que pudermos para viver todos os dias da nossa 

vida em completa obediência a Ele.  Mas I João 2:1 nos lembra 

que quando pecarmos, Jesus ainda mora dentro de nós.  Ele é o 

nosso advogado diante do Pai.  Jesus é a nossa defesa, pois Ele é o 

substituto para o pagamento dos nossos pecados. 

 

Discussão 

1. O que você acha desses dois homens: Pedro e Judas? 

2. O que a palavra "perdão" significa para você? 

3. Você já se sentiu tão culpado que pôde se identificar com a atitude 

de Judas? 

4. Não diga nada em voz alta, mas é possível que na sua vida haja 

algo tão horrível para a qual você tem dificuldade de aceitar o 

perdão de Cristo? 

5. Qual é a resposta que Jesus tem para você?  

 

Vamos ler ou dizer em voz alta todos juntos o versículo 1 João 1:9. 

 

Cada pessoa deve abaixar a sua cabeça e falar com Deus tudo que 

tiver dentro do coração. Se há pecado, confesse-o.  Peça a Deus para 

tirar a culpa da sua vida.  Peça a Deus, que, por Sua misericórdia, 

ajude, de qualquer jeito, a tirar você desse pecado.  Confesse 

abertamente que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para lhe 

perdoar.  Assuma essa verdade para sua vida porque está escrito na 

Bíblia, mesmo que você não sinta que isso possa ser possível. 

 

*Pode ser que depois de fazer isso Satanás você seja atacado/a por 

Satanás com pensamentos de acusação de culpa. Por exemplo, ele 

vai dizer: "Deus não perdoou você, foi mentira. Ninguém sabe 

como você é uma pessoa ruim".  Esses pensamentos NÃO vêm de 

Deus. Esse sentimento não é de uma culpa verdadeira, mas de uma 

culpa falsa. Se você começar a ter esses pensamentos falsos  de 

coisas que Deus já  lhe perdoou,  pare imediatamente, ore e diga: 

 

"Obrigado Senhor Jesus por seu perdão na minha vida a 

respeito de (e fale especificamente o seu pecado). Senhor, obrigado 

porque o seu sacrifício na cruz foi suficientemente digno para me 

perdoar. Eu confio no poder do Seu sangue, e eu peço que agora o 

Senhor retire esses pensamentos da minha mente. Amém. " 

 

Deus é fiel, e fará isso.  Você deve orar dessa forma toda vez que 

Satanás a/o acusar.  Se você fizer isso, um dia Satanás vai parar de 

atacá-lo/a nesse ponto e você ficará livre desses pensamentos de 

culpa para sempre.  Com Cristo nós temos uma vitória completa 

em todas as áreas de nossas vidas! 



COMEÇANDO UMA NOVA VIDA COM CRISTO 

 

Por 

Christy A. Brawner 

 

"A crucificação de Jesus"- Lição 7 

Mateus 26-27 

 

"Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, 

mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus." I 

Coríntios 1:18 (NVI) 

 

Revisão 

 

1. O profeta Isaías falou que Jesus seria chamado de Emanuel que 

quer dizer "______________   _______________". 

2.  Jesus falou que ninguém sabe quando Ele voltará senão o ______. 

3. João batizou no deserto muitos que se arrependeram dos seus 

__________________. 

4. Jesus respondeu ao diabo três vezes usando a ______________de 

__________________. 

5. Se quisermos nos aproximar de Deus, devemos gastar tempo a 

  sós com Ele ____________ os _______________. 

6. Jesus chamou os seus seguidores para serem "pescadores de 

____________________". 

7. Jesus falou para os seus discípulos, na noite da tempestade, que  

      não precisavam ter__________ porque Ele estava com eles. 

8. Jesus gastou o Seu tempo aqui na terra ____________ nas 

sinagogas, ___________ sobre o reino de Deus, e ___________ 

muitos enfermos. 

9. Jesus falou para os Seus discípulos serem ___________como  

serpentes e _________________ como pombas. 

10. Jesus falou que o nosso Pai sabe até o número de  ____________ 

que temos nas nossas cabeças. 

11. No monte da Oliveiras, Jesus predisse que _____________iria 

negá-lO três vezes antes de ouvir o galo cantar. 

12. ______________  traiu Jesus por trinta moedas de prata. 

13. ______________ se arrependeu de ter traído Jesus, e depois foi 

muito usado por Deus. 

14. _____________sentiu muita culpa por ter traído Jesus, e cometeu 

suicídio. 

15. A Bíblia diz que se nós "__________ os nossos pecados, Ele é fiel 

justo para nos____________ os nossos pecados e nos purificar de 

toda injustiça." 

 

 Enquanto Pedro estava no pátio da casa de Caifás, Jesus estava lá 

dentro sendo acusado por muitas testemunhas falsas. Mas nenhuma 

tinha uma história satisfatória para condená-lO. Jesus deixou os seus 

acusadores continuarem a atacá-lO sem se defender uma única vez. 

Caifás, o sumo-sacerdote, por não ter conseguido nada através das 

falsas testemunhas,  decidiu fazer uma pergunta bem direta para Jesus. 

Ele disse: "Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o 

Filho de Deus, diga-nos". 

 Finalmente, Jesus respondeu ao sumo-sacerdote: "Tu mesmo o 

disseste. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho 

do homem assentado à direita do Poderoso vindo sobre as nuvens do 

céu."  

 Isso foi demais para Caifás. Ele rasgou as suas roupas dizendo: 

"Blasfemou!" Então pegaram Jesus e começaram a bater e cuspir em 

Seu rosto e a dar murros nEle. 

 Ao amanhecer, os chefes dos sacerdotes 1evaram-nO para o 

governador Romano, cujo nome era Pilatos.  Ele perguntou para Jesus: 

"Você é o rei dos judeus?" A Sua resposta foi simples:"Tu o dizes." Os 

chefes dos sacerdotes então começaram a lhe apresentar uma lista de 

acusações, mas Jesus não se defendeu de nenhuma delas. O 

governador ficou admirado ao ver como Jesus  havia conseguido não 

reagir enquanto falavam tanto dEle. Ele não achou Jesus culpado de 

nada e estava procurando achar uma maneira tranqüila para soltar 

Jesus. 

 Como estava na época da Páscoa, o feriado mais importante em 

Israel, sempre era costume de Pilatos libertar um preso à escolha do 

povo. Esse ano, ele trouxe para a frente dois homens.  O povo deveria 

escolher um para ser liberto e outro para ser condenado.  Um deles era 

um homem chamado Barrabás, um criminoso muito desprezado por 

todos, e o outro era Jesus. Ele então perguntou para o povo qual dos 

dois queria que libertasse. O povo, todo agitado pelos líderes 

religiosos, começou a gritar:  "Barrabás". Pilatos perguntou ao povo: 

"Por quê? Que crime Ele cometeu?" Mas eles só lhe responderam: 



"Crucifica-o!" Pilatos vendo que estavam muito agitados, decidiu 

agradar ao povo e disse: "Estou inocente do sangue deste homem; a 

responsabilidade é de vocês." O povo respondeu dizendo: "Que o 

sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos!" Pilatos então soltou 

Barrabás e mandou Jesus para ser chicoteado e levado para ser 

torturado. 

 Na residência de Pilatos,  chamada Pretório, tiraram toda a roupa 

de Jesus e O vestiram com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de 

espinhos para colocar em Sua cabeça e deram-Lhe uma vara para 

segurar nas mãos. Ajoelharam-se na sua frente como se fossem dar 

tributo a um rei e zombaram dele dizendo: "Salve, rei dos judeus!" 

Quando pararam de rir, cuspiram nEle, tiraram a vara que estava na 

Sua mão e usaram-na para bater na sua cabeça, onde estavam os 

espinhos. 

 Quando terminaram com a tortura, colocaram as suas roupas de 

volta e O levaram para um lugar chamado Gólgata. A palavra Gólgata 

quer dizer Lugar da Caveira. Esse era o lugar onde eram feitas todas as 

crucificações naquela época. Enquanto estavam andando do Pretório 

para Gólgata, pegaram um homem que estava passando pela rua, 

chamado Simão, para carregar a cruz de Jesus por Ele. 

 Penduraram-nO na cruz e depois os soldados dividiram a sua 

roupa entre si, tirando sortes. Os chefes dos sacerdotes e muitos outros 

foram com eles para assistir Jesus morrer. Muitos riram dele e fizeram 

muitos comentários sarcásticos do porquê de Ele não descer da cruz se 

era Deus. Muitos outros passaram por perto daquele lugar para ver, 

sacudir a cabeça e fazer comentários rudes sobre a situação. Até os 

ladrões que estavam morrendo junto com Ele insultaram-nO. 

 Mas, da hora sexta até a nona, uma grande escuridão desceu por 

toda  a terra. Jesus então gritou: "Eloí Eloí lamá sabactâni?" que 

significa "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" Ouvindo 

isso, alguém que estava lá assistindo a tudo pegou uma esponja, 

encheu-a de vinho azedo e tentou dar a Jesus algo para tomar. O resto 

do povo que via isso disse: "Deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-

lo." Então Jesus gritou de novo e entregou o Seu espírito para Deus. 

 Quando Jesus morreu, muitas coisas estranhas aconteceram por 

toda parte de Jerusalém testificando quem Ele era. O véu do templo 

rasgou de cima para baixo; houve um terremoto, muitas pedras 

racharam-se ao meio e muitos fiéis, que já tinham morrido, saíram dos 

túmulos, passearam pela cidade e foram vistos por muitos. 

 Na noite em que Jesus morreu, um homem muito rico chamado  

José de Arimatéia foi a Pilatos e perguntou-lhe se podia levar o corpo 

de Jesus para colocá-lo dentro de um túmulo que possuía. Pilatos 

concordou e Jesus foi levado para uma caverna nova onde ninguém 

tinha sido sepultado antes. José pegou o corpo de Jesus, enrolou-o em 

um lenço limpo e colocou Jesus dentro da caverna. Depois ele pegou 

uma grande rocha e empurrou-a em frente do sepulcro e retirou-se com 

Maria Madalena e a outra Maria. 

 

Perguntas Orais: 

 

1. Como os lideres judaicos conseguiram condenar Jesus na casa de  

 Caifás? 

2. Como Jesus respondeu às acusações que os chefes dos sacerdotes 

fizeram-lhe  em frente de Pilatos? 

3. O que achou Pilatos de Jesus não falar nada em resposta a essas 

acusações? 

4. Quem era Barrabás? 

5. Como os soldados romanos trataram a Jesus? 

6. Como os sacerdotes e as outras pessoas que assistiam à sua morte 

na cruz reagiram a Ele? 

7. O que aconteceu por toda a terra entre a sexta e a nona hora? 

8. O que aconteceu depois da sua morte? 

9. O que José de Arimatéia fez com o corpo de Jesus? 



Verdades Espirituais- Lição 7 

Mateus 26-27 

 

1 Os caminhos de Deus não são iguais aos dos homens. Vamos ler 

juntos um texto da Bíblia em I Coríntios 1:18-21,27. Leia este texto 

duas ou três vezes para que todos tenham a oportunidade de ouvir e 

pensar sobre o sentido das palavras. Se achar necessário, pare aqui 

um minuto e converse um pouco sobre o significado destes versos. 

 

"Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, 

mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois 

está escrito: 'destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a cultura 

dos cultos.' Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o 

questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a 

sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo 

não o conheceu por meio de sabedoria, agradou a Deus salvar 

aqueles que crêem por meio da loucura da pregação... Mas Deus 

escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e 

escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes." 

(NVI) 

 

Quando nós olhamos para a vida de Cristo, podemos entender bem que 

o jeito de Deus fazer as coisas não é igual ao de nenhum homem. 

 Um rei humano sempre nasce dentro de um palácio ou pelo 

menos de um lugar de luxo. Mas quando Deus enviou 

Jesus, o Rei dos Reis, Este nasceu na pobreza. 

 Quando um embaixador ou um mensageiro chega dando 

notícias de alguém muito importante, sempre vem bem 

vestido, andando de carro novo, com uma aparência 

bonita. E se for para todo mundo ouvi-lo, aparece na 

televisão num horário nobre. Mas quando Deus mandou 

João Batista para anunciar a chegada de Jesus, João 

vestia-se de pêlos de camelo e fez o povo sair no deserto 

para ouvir a sua mensagem importante. 

 Quando um rei daqui percebe que seu inimigo pode 

facilmente ser derrotado, sempre esse inimigo é destruído 

imediatamente.  Mas Deus permite que Satanás trabalhe 

por enquanto na terra - além disso, Jesus foi de propósito 

para o deserto para ser tentado por ele. 

 Quando um rei da terra escolhe os seus companheiros mais 

íntimos, escolhe pessoas que sejam formadas nas 

melhores escolas, que venham das melhores famílias e 

que tenham muito dinheiro. Jesus escolheu, entre outras 

profissões, pescadores e cobradores de impostos. 

 Um rei humano obriga o seu povo a lhe obedecer de 

qualquer jeito. Jesus nos ensina a amar. Ele permite que 

as pessoas escolham obedecer-Lhe ou rejeitá-lO. 

 Um rei daqui exige que os outros trabalhem para ele, que 

paguem impostos e aqueles que o traem são mortos. Jesus 

morreu na cruz de propósito porque queria pagar o preço 

pelos nossos pecados. Ele quer que sejamos livres para 

vivermos com Ele eternamente. 

 Quando um rei terrestre morre ele é enterrado e seu filho se 

torna o novo rei. Quando Jesus morreu, Ele ressuscitou e  

continuará a reinar por toda a eternidade. 

 

Jesus não é um simples homem. Ele é Deus. Ele deve ser adorado, 

louvado e obedecido. Ele nos ama e quer o melhor para cada um de 

nós. A sua vida aqui na terra é uma coisa que jamais poderemos 

entender. Os caminhos de Deus são tão diferentes que muitas vezes 

para nós, que temos mentes pequenas, Sua maneira de agir não têm 

nenhuma lógica. 

 

A Bíblia nos ensina que uma coisa que Deus ama muito é ouvir o 

louvor do Seu povo. Louvor simplesmente é dizer para Deus o quanto 

O amamos e apreciamos as coisas que Ele faz por nós. Deus ama ouvir 

palavras do fundo do nosso coração direcionadas a Ele. Ele gosta de 

ouvir coisas como: "Eu te amo Deus, porque o Senhor me amou" ; ou 

"Eu te louvo Deus, porque tu és muito forte e poderoso" - frases 

simples que falamos de coração para agradar o coração de Deus. 

 

Enquanto pensamos sobre a vida e a morte de Cristo, podemos 

somente ficar admirados do quanto Deus, o Criador de todo o 

universo, nos fez. O Seu amor por cada um de nós é algo mais 

profundo do que o amor que uma mãe tem pelo seu filho. É um amor 



tão profundo que nós não conseguimos entender.  É por isso que, neste 

momento, vamos parar e gastar um pouco de tempo fazendo uma coisa 

que chamamos de "oração pipoca". Oração pipoca é quando todos 

oram, mas só uma frase é dita de cada vez, assim que um pensamento 

que se deseja falar a Deus vem à mente. Vamos todos abaixar as 

nossas cabeças e pensar sobre Deus, Jesus, o que Ele fez por nós 

enquanto esteve aqui na terra, Sua morte, Sua ressurreição, o que Ele 

está fazendo por nós agora na nossa vida e sobre a Sua volta. Vamos 

todos (mesmo se você nunca orou em frente de outros na sua vida) 

tentar falar pelo menos uma frase de amor para Deus. Por exemplo, 

uma pessoa diz: "Senhor Deus, eu te amo porque o Senhor me salvou." 

E uma outra pode então dizer outra coisa como: "O Senhor é muito 

bom para mim e para minha família." Cada pessoa deve tentar pensar 

em pelo menos uma coisa que gostaria de falar na frente dos outros 

para Deus. Se você pensar em mais coisas, pode orar quantas vezes 

quiser, mas lembre-se sempre: uma frase de uma vez. Esse será um 

momento em que publicamente expressaremos para Deus um pouco 

daquilo que Ele colocou dentro do nosso coração.  Depois que todos 

tiverem falado todas a frases de louvor a Deus, vamos então passar 

diretamente para o período de intercessão, ou seja, o momento de 

falarmos para Deus sobre as nossas necessidades.  Em vez de falar os 

pedidos para o grupo, vamos falá-los diretamente para Deus.  Depois 

que todos tenham tido a oportunidade de orar pelas suas necessidades, 

o líder terminará o estudo com uma oração final. 

 

*Líder,  lembre aos participantes de continuarem a ter seu tempo a 

sós com Deus. Encoraje-os a começarem a falar uma frase de louvor 

toda vez que começar o seu tempo a sós com Deus. Dê uma palavra de 

apoio para aqueles que estão tendo dificuldade em ter seu momento 

íntimo com o Senhor com freqüência. 



COMEÇANDO UMA NOVA VIDA COM CRISTO 

 

Por 

Christy A. Brawner 

 

"A Ressurreição de Cristo" Lição 8 

Mateus 27-28 

 

"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". Mateus 28:19-20 

 

Revisão 

 

1. O profeta Isaías diz que Jesus seria chamado de Emanuel que 

traduzido significa "_________   _________" 

2. Jesus falou que ninguém sabe o dia em que Ele voltará senão 

o_______________. 

3. João batizou no deserto muitos que se arrependeram dos seus 

________________. 

4. Jesus respondeu ao diabo três vezes usando a ___________ de 

_______________. 

5. Se quisermos nos aproximar de Deus temos que gastar tempo a sós 

com Ele _____________ os ___________. 

6. Jesus nos chama para sermos "pescadores de _____________". 

7. Na noite da tempestade Jesus falou para os seus discípulos no 

barco para não terem ___________. 

8. Jesus teve muita compaixão pelas pessoas porque via suas muitas 

_________________. 

9. Jesus falou para os seus seguidores serem____________ como 

serpentes e _____________ como  pombas. 

10.  Pedro traiu Jesus por tê-lo ______________ três vezes antes do 

galo cantar. 

11. Judas traiu a Jesus quando O entregou para os sacerdotes por 

____________ moedas de prata.  

12. Jesus_____________ TODOS os nossos pecados quando os 

confessamos. 

13. Como os soldados romanos trataram Jesus? 

14. Os chefes dos sacerdotes vieram ao pé da cruz 

para________________ a  sua morte. 

15. Muitas coisas estranhas aconteceram na hora da sua morte 

inclusive um _____________ que rachou muitas pedras. 

16. José de Arimatéia levou o corpo de Jesus para ser 

________________. 

 

 Um dia depois que Jesus  foi morto, os chefes dos sacerdotes e os 

demais fariseus reuniram-se e foram até Pilatos. Eles falaram a Pilatos 

que Jesus havia profetizado que iria ressuscitar dos mortos ao terceiro 

dia. Pediram que medidas especiais de segurança fossem tomadas para 

evitar que ninguém roubasse o defunto do  sepulcro. Pilatos concordou 

e lhes deu toda liberdade para fazerem qualquer coisa que fosse 

necessária até o terceiro dia. Eles, então, foram ao sepulcro e selaram a 

rocha que tinha sido colocado por José  de Arimatéia. Também 

deixaram dois soldados armados vigiando o lugar. 

 Então, no primeiro dia da semana, ou depois do sábado, Maria 

Madalena e a outra Maria foram de volta para o sepulcro. Mas quando 

chegaram naquele lugar, houve um grande terremoto. Então um anjo 

do Senhor desceu do céu, retirou a rocha que estava em frente da 

caverna e sentou-se sobre ela. As roupas do anjo eram brancas como a 

neve, e ele tinha uma aparência de relâmpago. Os soldados que 

estavam vigiando o sepulcro estavam tremendo de medo deitados 

como mortos. 

 O anjo falou para as mulheres para não terem medo.  Ele disse: 

"Sei que vocês estão procurando a 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". 

 As mulheres ouvindo isso se encheram de alegria e voltaram 

correndo de volta para a casa onde estavam os discípulos. Na volta, 

Jesus encontrou as mulheres dizendo: "Salve!" Elas pararam e 

começaram a abraçar os Seus pés e a adorá-lO. Jesus lembrou as 

mulheres de voltarem e contarem tudo aos discípulos dizendo que 

encontraria com Eles na Galiléia.  

 Enquanto isso acontecia, os soldados levantaram-se e foram 

imediatamente aos chefes dos sacerdotes. Os sacerdotes reuniram-se e  



decidiram oferecer uma grande quantia em dinheiro aos soldados, se 

falassem que tinham dormido e que alguém tinha roubado o corpo de 

Jesus. Eles até prometeram protegê-los se Pilatos ficasse sabendo e 

quisesse puni-los por terem dormido. Os soldados aceitaram o dinheiro 

e muitos boatos sobre isso rodaram por toda Jerusalém por muitos 

anos. 

 Os discípulos foram a Galiléia para uma montanha específica que 

Jesus tinha indicado a eles.  Quando Cristo apareceu, os Seus 

seguidores começaram a adorá-lO.  Mas alguns ainda duvidaram. 

Então, Jesus deu a eles as suas instruções finais. Depois disso, o seu 

corpo se levantou do chão e subiu para as nuvens. Ele  lhes disse: 

"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. Por que os fariseus queriam colocar guardas no sepulcro de Jesus? 

2. Quais as mulheres que foram visitar o sepulcro no primeiro dia da 

semana? 

3. O que encontraram ao chegar lá? 

4. O que o anjo contou para elas? 

5. O que aconteceu com os soldados romanos? 

6. Onde os guardas foram depois que se levantaram? 

7. Qual foi a proposta que os chefes dos sacerdotes fizeram para os 

guardas? 

8. Com quem as mulheres se encontraram na volta do sepulcro? 

9. Quais foram as últimas palavras de Jesus antes de voltar para o 

céu? 

10. Com quem Jesus prometeu estar até o fim dos tempos? 

Verdades Espirituais- Lição 8 

Mateus 27-28 

 

1. A mensagem de Jesus deve ser compartilhada com todas as 

pessoas Esperamos que Deus tenha trabalhado dentro do seu 

coração durante este estudo lhe dando a força e o desejo de 

compartilhar a Sua mensagem com outros. Existem várias 

maneiras de compartilhar o amor de Cristo. Uma maneira 

muito boa é levar alguém ou várias pessoas a fazer um estudo 

Bíblico que explique a história da vida de Jesus. Você mesmo 

já tem condições de ajudar alguém a conhecer Jesus Cristo 

pessoalmente, usando este material. Desde a primeira semana 

deste estudo, nós temos, como um grupo, orado 

especificamente por certos amigos e familiares que ainda não 

conhecem a Jesus. Talvez você já tenha tido a oportunidade de 

conversar com eles mais a fundo sobre o seu relacionamento 

com Deus e o que Ele tem feito em sua vida. Se você não teve 

essa oportunidade ainda, por que não conversar sobre esse 

assunto com eles, nesta semana? 

 

 NÃO fale para a pessoa que ela é uma horrível pecadora que 

Deus vai mandar para o inferno se não se arrepender. 

 FALE que você fez um curso sobre a vida de Jesus e pergunte-

lhe se tem interesse em fazer um curto estudo bíblico na casa dela. 

Fale que você tem aprendido muitas coisas interessantes e acha 

que talvez ela irá gostar de fazer este estudo por sete semanas. 

 Quando você for à casa dessa pessoa, leve um amigo com você. 

Talvez alguém do seu grupo de estudo, ou alguém que  tenha 

conhecido na igreja, ou até mesmo o seu líder de estudo esteja 

disponível para ir com você. 

 Quando você for, gaste um pouco de tempo conhecendo melhor 

a família, suas vidas e necessidades. Ore por eles, ore por seu 

serviço, sua família e peça  que a paz de Deus possa descer nessa 

casa. 

 Comece com a primeira história sobre o nascimento de Jesus. 

Permita que a pessoa ou pessoas, façam perguntas. Se você não 

souber a resposta, não tem problema. Ninguém sabe tudo da 



Bíblia. Fale que você não sabe, mas que vai procurar saber 

durante a semana e que na outra trará a resposta para o estudo. 

 NÃO fique na casa mais de uma hora. Lembre-se de que esse 

estudo tem que ser curto. 

 Todos os dias da semana, ore pela família onde você estiver 

fazendo o estudo. Peça aos membros do seu grupo para orarem 

por eles também. 

 

LEMBRE-SE: Assim como nós não temos nenhum poder para curar 

alguém ou expulsar nenhum demônio, também não temos o poder de 

fazer alguém aceitar a Cristo. O único que tem esse poder é o Espírito 

Santo que mora dentro do nosso coração. Ele tem poder para curar as 

pessoas, expulsar demônios e também tem poder  para quebrar as 

correntes de pecado dentro da vida de alguém e levar qualquer pessoa 

ao arrependimento. Nosso dever é simplesmente  compartilhar. 

Talvez exista uma situação em que você saiba que a pessoa não tem 

condições de fazer um estudo de sete semanas com você - mas mesmo 

assim você quer compartilhar para ela de Jesus. O que fazer? 

 Conte a ela, da melhor maneira que puder, a  história de Jesus. 

Fale do seu nascimento, do seu batismo, sua vida, os milagres 

que fazia, seu amor, sua mensagem de arrependimento, sua 

traição mas, principalmente (e a parte mais importante), da sua 

morte e ressurreição.  Não é necessário que você se lembre de 

todos os detalhes, mas descreva Jesus como se você tivesse 

descrevendo um amigo, pois é isso que Ele é. 

 Fale para ela que, como as pessoas daquela época, nós também 

temos feito coisas erradas diante de Deus, mesmo se somos 

pessoas muito boas. A Bíblia diz que TODOS nós temos 

pecado: mentira, roubo, ódio, inveja, adultério, etc. 

 Fale com a pessoa que assim como Jesus perdoou muitas 

pessoas naquela época, Ele hoje ainda perdoa, como Ele fez 

com você, perdoando seus pecados quando você Lhe pediu. 

 Explique um pouco da sua vida antes de conhecer a Cristo, a 

maneira pela  qual você reconheceu que precisava dEle e fale 

de sua vida depois que se entregou a Ele (ou seja, dê seu 

testemunho). 

 Leia ou fale de cor um dos versículos mais importantes da 

Bíblia - o João 3:16 que diz: "Pois Deus tanto amou o mundo 

que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele crer 

não pereça, mas tenha a vida eterna."  

 Pergunte à pessoa se gostaria de se arrepender dos seus pecados, 

crer em Jesus e aceitar o Seu  perdão na sua vida. 

 Se ela disser que sim, ajude-a a fazer uma simples oração pedindo 

a Deus para entrar em sua vida e perdoar os seus pecados. 

 Se ela disser que não, então pergunte se permite que você faça uma 

pequena oração por e1a naquele momento. Se permitir, peça a 

Deus para ajudar essa pessoa a conhecê-lO melhor. Também peça 

ao Senhor Deus por qualquer problema que você saiba que a 

pessoa tem. 

 

 *Pare aqui por um momento, divida o grupo em pares e deixe cada 

pessoa treinar essa apresentação. 

 

Depois de ter praticado, talvez você esteja pensando: "Isso é 

impossível para mim, eu nunca vou conseguir falar para alguém 

de Cristo" Se esse é o seu caso, pense nesta última verdade 

espiritual: 

 

2. "E Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." A 

Bíblia nos ensina que desde o momento em que pedimos a 

Jesus que entre em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus 

vem e habita dentro do nosso ser. Talvez você nem tenha 

reparado ainda, mas Ele já tem trabalhado bastante dentro 

da sua vida (João 14:7). 

 

 Ele nos ensina a ter o nosso tempo a sós com Deus todos os dias 

(João 14:26). 

 Ele nos faz sentir culpados quando desobedecemos a Deus. Ele 

nos ajudou a entender pela primeira vez que éramos pecadores e 

que precisávamos do perdão de Cristo em nossas vidas (João 

16:8,-1 1). 

 É ele que nos dá sabedoria e nos guia até o plano perfeito de 

Deus para as nossas vidas (João 16:13). 

 Ele nos dá conforto quando estamos tristes (Atos 9:31). 

 Ele nos fortalece com vários dons para que possamos fazer 

coisas 



            que nunca imaginaríamos que conseguiríamos. Ele nos dá 

palavras 

             para falarmos para os outros de Cristo (I Coríntios 12). 

 

Talvez nós pensemos que nunca poderemos ser um seguidor de 

Cristo como Ele queria que fôssemos. Talvez tenhamos pensado que 

obedecer a Deus é uma coisa impossível de se fazer. Mas isso não é 

verdade. Nunca podemos fazer nada para seguirmos a Cristo, mas 

Deus, através do Espírito Santo operando em nossas vidas, pode fazer 

muita coisa. 

 

Este é o segredo de falar para os outros de Cristo; é o segredo de 

viver uma vida sem medo; é o segredo de  viver uma vida tomando as 

decisões certas todos os dias. Quando permitimos que o Criador do 

Universo entre em nossas vidas, Ele nos dá o presente da Sua presença 

contínua. A presença do Espirito Santo é a nossa fonte de poder e 

força. Isso é emocionante, porque Deus tem planos maravilhosos para 

as nossas vidas, idéias brilhantes para o nosso futuro e um propósito 

lindo para cada um de nós. Vamos terminar este estudo com uma 

promessa muito importante encontrada em Jeremias 29:11-13: 

  
11

 Quem sabe dos meus planos sobre vocês sou Eu mesmo! São 

planos de bem; não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo 

que mais desejam: um futuro de paz em sua própria terra. 
12

 

Naqueles dias, vocês vão Me procurar e Me pedir ajuda. Eu 

ouvirei e responderei às suas orações. 
13

 Vocês Me encontrarão 

sempre que Me procurarem; mas para isso, precisam Me procurar 

de todo o coração. " 

  

                (Extraído de: A Bíblia Viva. Editora Mundo Cristão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


