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pregando.
Mas os sacerdotes, os líderes dos fariseus e saduceus,

reuniram-se e decidiram que tentariam achar falsas testemunhas
para poderem prender e matar Jesus.  O único receio que tinham
era que era a semana da Páscoa; então, decidiram esperar até
passarem as festas.

Um dos doze discípulos, o chamado de Judas Iscariotes, foi
ao encontro dos príncipes dos sacerdotes e lhes perguntou: “O
que me darão se eu O entregar a vocês?”  E eles lhe deram trinta
moedas de prata.  Então, desse dia em diante, Judas começou a
procurar uma oportunidade para trair Jesus.

Como era a semana da Páscoa, os discípulos prepararam o
         jantar para a festa conforme Jesus lhes havia ordenado.  Na
noite
        da celebração, Jesus se sentou junto com os doze numa mesa e
        falou: “Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá”.
Todos
        os discípulos ficaram tristes e começaram a perguntar: “Com
        certeza não sou eu, Senhor?”

Jesus falou: “Aquele que comeu comigo do mesmo prato, há
de me trair.  O Filho do homem vai, como está escrito a seu
respeito.  Mas ai daquele homem que trai o Filho do homem!
Melhor lhe seria não haver nascido.”

E Judas, o que o traía, disse: “Com certeza não sou eu,
Mestre?”  Jesus lhe respondeu: “Sim, é você.”

Então jantaram juntos e enquanto estavam ainda jantando,
Jesus pegou o pão e disse: “Tomem, comam, Isto é o meu
corpo.”  Depois pegou o cálice e disse: “Bebam dele todos
vocês.  Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em
favor de muitos para perdão de pecados.”

Terminaram o jantar, cantaram um hino e foram para um
monte chamado  monte das oliveiras, pois Jesus queria falar com
eles um pouco mais.

Desceram do monte e Jesus levou todos para passarem a
noite com Ele em oração num lugar chamado Getsêmani.  Jesus
orou a noite toda por tudo o que iria acontecer no dia seguinte.
As suas palavras foram gravadas:  “Meu Pai, se for possível,
afaste de mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, mas
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Essa mesma oração foi orada três vezes por Jesus, e o seu
coração estava triste até a morte.

Os seus discípulos não conseguiram orar nem por uma hora,
pois logo todos dormiram.  Finalmente, Jesus acordou os
discípulos dizendo, “Levantem-se, e vamos, aí vem aquele que
me trai.”

Perguntas Orais:

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

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

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

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

9. Qual foi a oração que Jesus fez na noite antes de ser traído?
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Verdades Espirituais- Lição 5
Mateus 20-16

1. Deus está no controle de todas as coisas.  Os fariseus estavam
planejando pegar Jesus de surpresa.  Mas Deus, o tempo inteiro,
estava usando-os para cumprir a Sua vontade na terra.  Sempre
foi da vontade de Deus que Jesus morresse na cruz.

2.  Deus sabe o que está dentro dos nossos corações mesmo que os
outros não saibam.  Jesus sabia o tempo inteiro que o seu
discípulo, Judas, iria  traí-lO.

3. Jesus nos ama e nos trata com muito amor mesmo se nós O
rejeitamos.  Judas foi tão bem tratado por Jesus que nenhum dos
outros discípulos desconfiava de que ele era um traidor.

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

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

1) Qual foi o motivo de Jesus vir aqui na terra?
2) Por que foi necessário que Jesus morresse na cruz?
3) Por que Jesus foi o único que pôde morrer na cruz em meu lugar?

No próximo estudo, veremos em detalhe como foi a crucificação de
Jesus.
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AS BOAS NOVAS DE JESUS
por

 Christy A. Brawner

“A Crucificação de Jesus”-Lição 6
Mateus 26-27

“Tu mesmo o disseste” respondeu Jesus.  “Mas eu digo a todos
vós: chegará o dia em que vereis o Filho do homem assentado à
direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.” Mateus
26:64 (NVI)

Revisão

1. Jesus nasceu de uma virgem que se chamava ____________.
2. Conforme as Escrituras tinham dito, Jesus nasceu na cidade de

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

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

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

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

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

7. Jesus curou muitas pessoas e perdoou muitos
_______________.

8. Mas mesmo depois de muitos milagres, muitas pessoas da região
da Galiléia não______________ as suas palavras e não queriam
arrepender-se dos seus pecados.

9. O que significa a palavra “arrepender?”
10. Jesus foi para Jerusalém e na sua entrada na cidade havia uma
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grande procissão de pessoas.  Nessa procissão, Jesus estava sentado
em cima de um _______________.

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

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

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

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

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

E quando Jesus estava acordando os seus discípulos, Judas,
o discípulo que o traiu, chegou com uma grande multidão com
espadas e pedaços de pau e com ele também vieram os sacerdotes e
os líderes religiosos.

Judas chegou até Jesus e o beijou dizendo: “Salve, Mestre!”
Jesus lhe respondeu: “Amigo, que é que o traz?”
Um dos discípulos de Jesus puxou uma espada e cortou fora

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Todos disseram: “Seja Crucificado!”
E Pilatos, vendo que o tumulto crescia no meio do povo,

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

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

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

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

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

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

E quando Jesus estava acordando os seus discípulos, Judas,
o discípulo que o traiu, chegou com uma grande multidão com
espadas e pedaços de pau e com ele também vieram os sacerdotes e
os líderes religiosos.

Judas chegou até Jesus e o beijou dizendo: “Salve, Mestre!”
Jesus lhe respondeu: “Amigo, que é que o traz?”
Um dos discípulos de Jesus puxou uma espada e cortou fora

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

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

E todos os seus discípulos fugiram daquele lugar deixando-O
só.
Então, os líderes religiosos que tinham acompanhado Judas, levaram
Jesus para a casa do sumo-sacerdote, chamado Caifás.  Issto porque
na casa dele os outros escribas e líderes já estavam reunidos lá



209

esperando para julgar a Jesus.Ali, na casa de Caifás, mesmo, no
meio da noite. Queriam já fazer um julgamento religioso para achar
um motivo forte o suficiente para condená-lo à morte.

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

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

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

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

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

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

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

Todos disseram: “Seja Crucificado!”
E Pilatos, vendo que o tumulto crescia no meio do povo,

disse:
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Estou inocente do sangue deste justo.”  E soltou para o povo o
preso Barrabás e mandou açoitar Jesus entregando-o para ser
crucificado.

Os soldados romanos levaram Jesus para a casa de Pilatos
para torturar e zombar dEle.  Lá, eles tiraram a sua roupa toda e o
cobriram com uma capa de escarlate.  Fizeram uma coroa de
espinhos e puseram-na em sua cabeça, e lhe deram um pedaço de
pau para segurar nas mãos.

Alguns dos soldados ajoelharam-se em sua frente e gozando
disseram: “Salve, ó Rei dos Judeus.”  Então pegaram a vara que
estava na sua mão e bateram na cabeça de Jesus onde estava a coroa
de espinhos.

Depois tiraram a capa dEle, puseram suas próprias roupas e
o levaram para Gólgota, Lugar da Caveira, que seria o local da
crucificação.

Jesus foi pendurado numa cruz com pregos nos pés e nas
mãos; por cima da sua cabeça penduraram uma placa onde estava
escrito:“Este é Jesus, o Rei dos Judeus”.  Jesus foi colocado entre
dois ladrões que também estavam sendo crucificados.

Desde a sexta até a nona hora daquele dia, houve escuridão
sobre toda a terra.  E perto da hora nona, exclamou Jesus em voz
alta: “Eli, eli, lama sabâctemi,” que significa: Deus meu, Deus meu,
por que me desamparaste?” (A palavra desamparar quer dizer
abandonar).  E com um grande grito, Jesus entregou o Seu Espírito.

Na hora em que Ele falou isso, o véu do templo judaico se
rasgou de alto a baixo; a terra tremeu, muitas pedras se racharam e
abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, que estavam
mortos foram ressuscitados e entraram em Jerusalém sendo vistos
por muitas pessoas.

Perguntas Orais:

1. Como Jesus foi traído?
2. Um dos discípulos de Jesus fez alguma coisa para defendê-lO.  O

que foi que ele fez, e qual foi a reação de Jesus?
3. O que fizeram todos os discípulos de Jesus na hora em que O
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levaram embora?
4. Para onde levaram Jesus e para que?
5. Apesar de muitos testemunhos falsos, os líderes religiosos só

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

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

culpado de nada, mas teve medo do povo porque estavam
formando um grande tumulto em frente do seu tribunal.  Então,
ele fez o povo escolher entre Jesus e Barrabás, um criminoso
muito desprezado.  Qual deles o povo escolheu para ser solto?

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

Seu Espírito.  Você se lembra de algumas delas?
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Verdades Espirituais-Lição 6
Mateus 26-27

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

2. Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás, um criminoso
desprezado; e Barrabás, por sua vez, foi solto.  Ou seja, apesar
de ser culpado, seu lugar na cruz foi ocupado por Jesus.

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

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

4. Jesus entregou o Seu Espírito.  A qualquer momento, Jesus
podia ter  descido daquela cruz.  Ele podia ter matado, com uma
só palavra, todos os que estavam  humilhando-O.  Mas por Sua
própria vontade, Ele ficou na cruz e em seu tempo, na Sua hora
escolhida,  entregou o Seu Espírito.  Ele quis morrer pois queria
pagar a nossa
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dívida dos pecados em nossas vidas.  A Bíblia diz em João 3:16:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nEle crer não pereça, mas
tenha a vida eterna.”

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

 Christy A. Brawner

“A Ressurreição de Jesus” Lição 7
Mateus 27-28

“Não tenham medo!  Sei que vocês estão procurando Jesus, que
foi crucificado.  Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito.”
Mateus 28:5-6 (NVI)

Revisão

1. Jesus nasceu de uma virgem que se chamava ___________.
2. Jesus nasceu em uma cidade chamada _________.
3. Um homem chamado João Batista _____________ Jesus.

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

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

5. Jesus curou muitos doentes e perdoou muitos
_______________.

6. Mas mesmo depois de muitos milagres, muitas pessoas da
Galiléia rejeitaram as Suas palavras e não queriam
se______________ dos seus pecados.

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

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

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

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

mim este cálice, todavia, não seja como eu quero mas como
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Tu__________.”
12. _________________ foi o discípulo que traiu Jesus.
13. Os fariseus prenderam Jesus e O levaram para a casa do sumo-

___________ onde estavam reunidos todos os outros sacerdotes
e líderes religiosos.

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

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

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

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

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

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

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

Havia um homem muito rico chamado José de Arimatéia que
também era discípulo de Jesus.  Ele pediu a Pilatos que entregasse
para ele o corpo de Jesus para ser colocado num sepulcro.  Pilatos
concordou, e Jesus foi sepultado num sepulcro novo, e puseram uma
grande rocha na porta da entrada da gruta onde Jesus tinha sido
colocado.

Mas no dia seguinte, os fariseus se reuniram lembrando-se
das palavras de Jesus quando dizia que ressuscitaria dos mortos ao
terceiro dia.  Então, pediram a Pilatos que colocasse guardas de
segurança  na porta do sepulcro para que ninguém pudesse mexer
com o defunto.
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Pilatos permitiu que fosse feita toda medida de segurança, e a pedra
do sepulcro também foi selada.

No primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria
foram ver o sepulcro de Jesus.  Enquanto estavam lá, houve um
terremoto.  A rocha que estava em frente do sepulcro moveu e um
anjo do Senhor apareceu sentado em cima da rocha.  Ele disse para
elas: “Não tenham medo! Sei que vocês estão procurando Jesus, que
foi crucificado.  Ele não está aqui; ressuscitou, como havia dito.
Venham ver o lugar onde ele jazia.  Vão depressa e digam aos
discípulos dele: ‘Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante
de vocês para a Galiléia.  Lá vocês o verão.’  Notem que eu já lhes
disse”.

Elas saíram correndo daquele lugar.  Com muito alegria
foram para onde estavam reunidos os discípulos.  Jesus apareceu no
caminho delas e as cumprimentou.  Elas  abraçaram os Seus pés e O
adoraram.  Ele também lhes ordenou que mandassem todos os
discípulos irem ao seu encontro na Galiléia.

Os soldados que estavam tomando conta do sepulcro
entraram na cidade e contaram o que tinha acontecido para o sumo-
sacerdote e os outros líderes religiosos.  Eles então se reuniram e
resolveram pagar aos soldados uma grande quantia de dinheiro, se
eles falassem para o povo que os discípulos tinham roubado o corpo
de Jesus do sepulcro enquanto dormiam.  Também prometeram que
se essa estória chegasse aos ouvidos de Pilatos, eles mesmos os
defenderiam diante do governador.  Então assim foi feito e a estória
foi espalhada pela cidade.

Os 11 discípulos foram a Galiléia, até uma certa montanha a
que Jesus lhes havia indicado.  E quando O viram, todos O
adoraram.  Mas alguns ainda duvidavam.

Então Jesus falou com Eles pela última vez: “Foi-me dada
toda autoridade no céu e na terra.  Portanto, vão e façam discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que Eu lhes
ordenei.  E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.”
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Perguntas Orais:

1. Qual foi o pedido de José de Arimatéia a Pilatos?
2. Os fariseus tinham medo de que algo acontecesse com o corpo

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

quem apareceu para as mulheres?
6. Chegando ao monte onde Jesus mandou reunir todos os seus

seguidores, Jesus lhes deu um mandato muito importante.
Vamos completar as lacunas com as palavras de Jesus:
“Ide, ensinai todas as _____________, batizando-as em nome do
_________, do ____________ e do ________________,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e
eis que _____ estou convosco todos os __________, até a
consumação dos ___________.”
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Verdades Espirituais- Lição 7
Mateus 27-28

1. Jesus está vivo hoje.  Jesus não é uma pessoa para que possa ser
presa e morta.  Ele é Deus eterno: sem começo e sem fim.

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

3. Quem foi Jesus?
� Jesus nasceu de uma virgem
� Jesus disse que Ele era Deus
� Jesus fez muitos milagres e perdoou os pecados de quem

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

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

e
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entregue a minha vida a Ele.

A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo.”  Romanos 10:13

Isso quer dizer que apesar de qualquer coisa ruim que eu tenha no
meu passado, eu posso pedir a Jesus que entre na minha vida e
perdoe os meus pecados e Ele entrará.

A partir do momento em que Ele entra em meu coração, todos os
meus pecados passados, presente e futuros JÁ estão perdoados
diante de Deus.  Não por nada que eu tenha feito, mas por ter
aceitado o sacrifício que Jesus já fez quando morreu na cruz.  A
partir desse momento, eu sou e sempre serei uma pessoa pura de
novo aos olhos de Deus.

Se você quiser o perdão de Deus, agora mesmo você pode pedir a
Jesus para entrar em sua vida.  Você não precisa estar dentro de um
lugar religioso, não precisa falar certas palavras mágicas, basta só
pedir.

Diga:

“Senhor Deus, eu sei que sou um pecador/a.  Eu me
arrependo dos meus pecados.  Entre em minha vida e me perdoe de
todos os meus pecados.  Eu Lhe dou a minha vida.  Obrigado por
seu amor por mim.  Em nome de Jesus, Amém.”

4. “E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos.”

Em João 14:2, Jesus disse aos seus discípulos: “Na casa de meu Pai
há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito.  Vou
preparar-lhes lugar.  E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os
levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver”.
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A Bíblia nos promete que todo aquele que entregar a sua vida a
Jesus será levado quando morrer, para o céu, para passar o resto da
eternidade com Ele.  A partir do momento em que pedimos a Ele,
com sinceridade, para entrar dentro de nossas vidas e nos dirigir Ele
estará lá para sempre.  O amor de Jesus por nós, verdadeiramente, é
sem fim.
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APÊNDICE 6APÊNDICE 6APÊNDICE 6APÊNDICE 6APÊNDICE 6

COMEÇANDO UMA NOVA VIDA
COM CRISTO

Por

Christy A. Brawner

Uma Série de Estudos Bíblicos do
“Evangelismo Pioneiro”
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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
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MEIA NO MÁXIMO.  Se o grupo tiver muitas perguntas, ou se for preciso,
só faça uma verdade espiritual por semana.  Não há 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!

*Textos bíblicos foram retirados da Nova Versão Internacional.

Texto bíblico citado do NOVO TESTAMENTO, NOVA VERSÃO
INTERNACIONAL,   1993, pela Sociedade Bíblica Internacional.
Usado com permissão da Editora Vida.  Todos os direitos reservados.

*Este estudo pode ser reproduzido liberal e gratuitamente, mas não
deveser usado para fins comerciais.
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COMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOVVVVVA A A A A VIDVIDVIDVIDVIDA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTOOOOO

Por
Christy A. Brawner

*Peça a cada participante do grupo para trazer um caderno e uma
  caneta para os estudos.

“““““A primeirA primeirA primeirA primeirA primeira e a sea e a sea e a sea e a sea e a segunda vinda de Jgunda vinda de Jgunda vinda de Jgunda vinda de Jgunda vinda de Jesus”esus”esus”esus”esus” - Lição 1 - Lição 1 - Lição 1 - Lição 1 - Lição 1
Mateus 1 e 24Mateus 1 e 24Mateus 1 e 24Mateus 1 e 24Mateus 1 e 24

“P“P“P“P“Pororororortantotantotantotantotanto,,,,, vigiem, vigiem, vigiem, vigiem, vigiem, por por por por porque vque vque vque vque voces nao saoces nao saoces nao saoces nao saoces nao sabem em que dia virbem em que dia virbem em que dia virbem em que dia virbem em que dia vira o seua o seua o seua o seua o seu
SenhorSenhorSenhorSenhorSenhor...Assim,...Assim,...Assim,...Assim,...Assim, tambem v tambem v tambem v tambem v tambem voces proces proces proces proces precisam estar precisam estar precisam estar precisam estar precisam estar preeeeeparparparparparadosadosadosadosados,,,,, por por por por porque oque oque oque oque o
Filho do homem virFilho do homem virFilho do homem virFilho do homem virFilho do homem vira na na na na numa horuma horuma horuma horuma hora em que va em que va em que va em que va em que voces menos esperoces menos esperoces menos esperoces menos esperoces menos esperam.am.am.am.am.”””””
Mateus 24: 42, 44  (NVI)Mateus 24: 42, 44  (NVI)Mateus 24: 42, 44  (NVI)Mateus 24: 42, 44  (NVI)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 ficará grávida e terá um filho que receberá o
nome de Emanuel.’ (Emanuel quer dizer ‘Deus está 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
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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: “Quando é que isso vai
acontecer?  Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo da Sua
vinda e do fim de tudo?”

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
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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. “Por isso fiquem também vigiando, pois o
Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando.”.”

PPPPPerererererguntas Orguntas Orguntas Orguntas Orguntas Orais:ais:ais:ais:ais:

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 “______está__________.”
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?
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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?
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VVVVVerererererdades Espirituais - Lição 1dades Espirituais - Lição 1dades Espirituais - Lição 1dades Espirituais - Lição 1dades Espirituais - Lição 1
Mateus 1 a 24Mateus 1 a 24Mateus 1 a 24Mateus 1 a 24Mateus 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 as Suas promessas 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
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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 que 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.
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➪ 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.
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COMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOVVVVVA A A A A VIDVIDVIDVIDVIDA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTOOOOO

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.
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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.
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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?
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VVVVVerererererdades Espirituais - Lição 2dades Espirituais - Lição 2dades Espirituais - Lição 2dades Espirituais - Lição 2dades Espirituais - Lição 2
Mateus 2-3Mateus 2-3Mateus 2-3Mateus 2-3Mateus 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
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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
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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.
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COMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOVVVVVA A A A A VIDVIDVIDVIDVIDA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTOOOOO

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 (NVI)

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.
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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?
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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
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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
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Samuel
Shirley

* 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.
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*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
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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.
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COMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOCOMEÇANDO UMA NOVVVVVA A A A A VIDVIDVIDVIDVIDA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTA COM CRISTOOOOO

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
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___________ 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
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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?
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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



248

  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
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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.
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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)


