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INTRODUÇÃO 

  

Jesus foi crucificado. Seu corpo estava quebrado pela dor. Estava lutando para respirar. Sua boca 

estava seca. Seu corpo cheio de cicatrizes estava pendurado e exposto para o mundo. Mas, apesar 

de tudo que estava sofrendo, Jesus tinha alguns assuntos inacabados. Preste atenção no que ele diz 

ao sofrer torturas inimagináveis. "Pai, perdoa-os!" "Hoje estarás comigo." "Mãe, eis aí seu filho." 

Jesus dissera aos seus discípulos que haviam visto o Pai porque viram a ele (João 14.9). Veja estas 

palavras de Jesus e descubra a essência do Pai dele. É como diz a frase: "Tal pai, tal filho." 

Anos antes, Jesus convidara doze homens para segui-lo e prometera torná-los pescadores de 

homens. Mesmo na cruz, ele os ensinou dando-lhes um exemplo. Na epístola de Pedro (1 Pedro 2), 

ouvimos o convite dele e somos encorajados por Pedro a seguir seus passos, mesmo suportando 

privações e perseguições. Aquele que seguimos não nos pede nada mais do que ele próprio sofreu. 

Saiba o que levou Jesus a perseverar apesar de tudo. 

Valorize tudo que Jesus suportou por você em sua paixão e morte. Dê graças a ele com um coração 

agradecido por ter se tornado o criminoso inocente, carregando nossa vergonha. Esta foi a vontade 

de Deus: “Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados 

para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus.”  
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LIÇÃO UM 

 

Parte 1 

  

INTRODUÇÃO: Jesus ficou na cruz das nove horas da manhã (a hora terceira – Marcos 15.25) até às 

três horas da tarde (a hora nona – Marcos 15.34). Os evangelistas registraram as setes vezes que 

Jesus falou enquanto esteve pendurado na cruz. De forma rápida, vamos olhar para estas frases que 

Jesus falou. Mais uma vez, você é encorajado a chegar perto da cruz. Jesus está fraco e perto da 

morte. Suas palavras podem ser difíceis de ouvir, mas você não quer perder nada do que ele diz. 

 

TAREFA: Releia Lucas 23.34a. Novamente, o que Jesus diz? ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO:    

1. Lucas registra as primeiras palavras que Jesus falou imediatamente depois que os pregos 

furaram as suas mãos (o mais provável, entre os ossos do pulso) e os seus pés. A cruz foi 

encaixada no buraco que a segurava de pé, o que abalou o seu corpo já traumatizado e 

machucou ainda mais sua carne já severamente rasgada. E as primeiras palavras que saíram 

da boca de Jesus foram: "Pai, ______________ esta gente." 

2. A história ensina que, em total humilhação, os crucificados ficavam pendurados na cruz, nus 

e expostos para todos verem. Podemos imaginar que isso foi assim também com Jesus, 

porque lemos que os soldados que estavam perto ficaram ocupados dividindo as roupas de 

Jesus tirando sorte (versículo 34b). Jesus não tinha mais nada. Ele foi literalmente despojado 

de tudo, mas orou por seus inimigos: "Pai, ______________ esta gente! Eles 

______________ o que estão ______________.” O que estavam fazendo? _____________ 

__________________________________________________________________________ 

Jesus pediu ao seu Pai para perdoar aqueles que acabaram de crucificar seu primeiro e único 

Filho. 

 

REFLEXÃO: Ao pensarmos nisso, seria muito fácil nos fazermos a pergunta: "O que eu teria feito?" 

Mas esta é a pergunta a ser feita? O que mais podemos fazer além de sentar em silêncio e refletir 
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sobre o que Jesus fez. Jesus não cometeu pecado. Jesus não enganou seus seguidores, Pilatos ou 

qualquer outra pessoa sobre isso. Ele foi quem disse ser. Jesus não retaliou ou fez ameaças quando 

todos o insultavam. Jesus "pôs a sua esperança em Deus, o justo Juiz”. (1 Pedro 2.22-23). Seus 

pensamentos: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

APLICAÇÃO: 

1. Visto que Jesus fez o que fez, quais são as implicações para a minha vida? Leia sobre isso em 

1 Pedro 2.24. ____________________________________________________________ 

2. Anteriormente, em seu ministério, Jesus ensinou o que é conhecido como o Sermão da 

Montanha. Está registrado em Mateus 5, 6 e 7. Leia o ensinamento de Jesus em Mateus 5.44. 

“Mas eu lhes digo: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________.” 

3. O que Jesus ensinou era a ordem para o novo reino que ele estava estabelecendo e ele deu 

a todos nós o exemplo que devemos __________________ nossos inimigos assim como ele 

_____________ seus inimigos e orou por eles. Jesus era a imagem perfeita do próprio Deus 

que todos viam. Ele refletia o amor indiscriminado do seu Pai, pois Jesus veio como o perfeito 

Filho de Deus. 

4. Porque Jesus me deu um padrão para seguir na vida de cada dia, de que maneira Deus 

poderia usar minha vida para refletir a sua imagem aos que me rodeiam? ______________ 

__________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: Jesus colocou um exemplo para nós. Seu exemplo foi como um padrão que 

seguimos. O que Pedro nos diz em 1 Pedro 2.20b-21? "Mas, se vocês _______________ por terem 

_______________ e _______________ esse ________________ com ________________, Deus os 

______________ por causa disso, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio ______________ 

sofreu por vocês e deixou o ______________, para que ______________ os seus passos.” Copie 

este versículo em um cartão e pense no que isso significa para você... 

 Sofrer por fazer o bem. 

 Suportar o sofrimento com paciência. 
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 Ser chamado para sofrer por causa da justiça. 

 Seguir seus passos. 

 

ORAÇÃO: Escreva sua oração refletindo no exemplo de Jesus em 1 Pedro 2.20b-24. ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

INTRODUÇÃO: Jesus orou por seus inimigos e agora Lucas nos dá o privilégio de ouvir uma conversa 

particular entre Jesus e um dos criminosos. No início, os dois criminosos "dirigiam insultos para ele” 

(Mateus 27.44). Agora, em Lucas 23.40, ouvimos um dos homens repreendendo o outro, clamando 

que Jesus olhasse por ele. Ouça com atenção... 

 

TAREFA: Leia Lucas 23.41-43. 

 

REFLEXÃO: Um dos criminosos disse para o outro: "A nossa condenação é justa, e por isso estamos 

recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos." Este homem confessou 

sua culpa. Admitiu que agiu errado. Merece sua punição, até mesmo a morte. Reconheceu a sua 

necessidade de perdão. E para Jesus ele diz: "Lembre de mim…" Perdoa-me. 

 

APLICAÇÃO: E sobre mim? Com qual criminoso me identifico — com aquele que continuou 

insultando Jesus, acreditando que era por culpa dele que ainda estava pendurado na cruz, ou com 

aquele que pediu que Jesus se lembrasse dele, porque precisava de um Salvador? _____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: Um dos criminosos disse ao outro: "Ele não fez nada de mau." Novamente, é 

reconhecida a inocência de Jesus de qualquer delito. Pilatos não encontrou nenhuma culpa em Jesus 

e nem este criminoso. Ele é inocente!  

 

APLICAÇÃO: 
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1. Estou pronto para reconhecer a inocência de Jesus e professar sua inocência aos outros? 

Quero culpá-lo por coisas que acontecem na minha vida, como se ele fosse culpado de 

algum delito? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Como minha vida reflete o que creio ser verdade sobre ele? ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO:  

1. E então o criminoso arrependido faz uma declaração profunda. Ele diz: "Jesus, lembre de 

mim quando o senhor vier como Rei!" Este homem teve os seus olhos abertos ao reconhecer 

que Jesus era um Rei. Ouvira os insultos daqueles que zombaram de Jesus como o Rei dos 

Judeus, o Rei de Israel. Na inscrição sobre a cabeça de Jesus estava escrito: "Jesus de Nazaré, 

Rei dos Judeus” (João 19.19). Apesar de todos os insultos e escárnio, este homem declarou 

que Jesus era Rei. 

2. E Jesus perdoou de boa vontade este criminoso que declarou que Jesus era o Filho de Deus, 

o Rei de Israel, o Rei dos Judeus. Para Jesus, é isto que dá glória ao seu Pai, que quer que 

todos venham a conhecê-lo através de seu Filho, que quer que todos sejam salvos e cheguem 

ao conhecimento da verdade (1 Timóteo 2.4). 

 

APLICAÇÃO: Sim, Jesus é o Rei de Israel. Jesus quer ser o meu Rei. Como este homem, eu reconheço 

e acredito na inocência de Jesus? Peço que ele lembre de mim e me perdoe? Reconheço seu reinado 

e declaro que Jesus é o Senhor da minha vida? Acima de tudo, posso ouvir Jesus me dizer: "Hoje 

você estará comigo no paraíso”? ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: Escreva sua própria oração refletindo sobre as palavras de Jesus ao criminoso: "Hoje você 

estará comigo no paraíso.”  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

TAREFA: Leia João 19.25-27. João é o único evangelista que registra estas palavras. As palavras são 

para as pessoas mais queridas de Jesus, sua mãe e "o discípulo a quem Jesus amava” (João 13.23), 

ou seja, João. 
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PERGUNTA: O que Jesus disse para sua mãe? ___________________________________________ 

O que Jesus disse a João? ___________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIO: 

1. Quem estava reunido junto à cruz (versículo 25)? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Quem Jesus viu (versículo 26)? _________________________________________________ 

3. Quem estava próximo (versículo 26b)? __________________________________________ 

4. Jesus faz a troca da mãe com o filho e do filho com a mãe. Então, o que é dito no versículo 

27b? ______________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

REFLEXÃO: 

1. Jesus está muito perto da morte. Está suportando dor excruciante. E então vê a sua mãe, 

que possivelmente estava perto do seu filho moribundo. Jesus percebeu que João também 

estava por perto. Nosso coração se une ao de Maria. Uma mãe iria colocar, com ternura, a 

cabeça do seu filho moribundo em seu colo e acariciar seu rosto cheio de sangue e cicatrizes. 

Uma mãe iria querer acalmar seu corpo machucado e tomar para si mesma a dor e o 

tormento do seu filho. Mas Jesus está pendurado na cruz. Maria sofria uma angústia 

profunda. Em Lucas 2.35, Simeão disse a Maria, quando ela e José apresentaram Jesus no 

templo, que ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. A Bíblia nos diz que Jesus viu sua mãe e seu amigo. Os olhos de Jesus os viram e ele estava 

cheio de compaixão por eles.  

a) Em Mateus 9.36 Jesus viu a _______________, ficou com _______________ daquela 

gente porque eles estavam _____________ e _____________, como ______________ 

sem _______________. 

b) Em Mateus 14.13-14, aprendemos que Jesus se retirou para um lugar quieto e solitário... 

mas quando chegou ao outro lado do lago, ele viu a multidão e deixou de lado sua própria 

necessidade. Sua compaixão pelo povo levou Jesus a __________________. 
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c) Compaixão é a essência de quem é Deus. Em Êxodo 34.6, Deus diz sobre si mesmo: "Eu 

tenho ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_________________________”. O que mais Deus diz sobre si mesmo em Êxodo 22.27b?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) De Jesus aprendemos que a compaixão flui a partir do caráter interno e não de 

circunstâncias externas. Jesus não podia deixar de ser compassivo. É assim que ele é. 

Tendo dito isso, continua sendo um pensamento esmagador o fato de Jesus pensar ou se 

preocupar com sua mãe e seu amigo naquele momento em que está morrendo. Mas este 

é o exemplo que ele nos dá. 

 

APLICAÇÃO: O apóstolo Paulo nos incentiva a, também, sermos um compassivo povo de Deus. O 

que somos encorajamos a fazer como povo amado de Deus, em Colossenses 3.12? “Vocês são o 

povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se... 

__________________________________________,  

__________________________________________, 

__________________________________________, 

__________________________________________,  

__________________________________________.” 

 

MEMORIZAÇÃO: Colossenses 3.12 é uma nova passagem que você é encorajado a memorizar. 

Somos lembrados da imagem de Deus, na qual fomos criados (Gênesis 1.27), a imagem que ele nos 

capacita a refletir ao mundo. Jesus olhou com compaixão e viu pessoas que estavam sofrendo e 

suportando agonia e muita dor. Olhando compassivamente para elas ele deixou de lado sua própria 

circunstância para servir estas pessoas com amor, concedendo um para o outro. Mais uma vez, ele 

nos deu um exemplo para que sigamos os seus passos (1 Pedro 2.21). 

 

PERGUNTA: Como seria a minha vida se eu mostrasse compaixão pelos outros, deixando de lado 

minha situação para cuidar dos outros? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ORAÇÃO: A compaixão é uma característica de Jesus, o Filho único de Deus. Peça ao Senhor para 

capacitá-lo com compaixão. Peça para ele criar em você um coração compassivo pelos outros. Peça 

que ele o capacite a se deixar de lado pelos outros em um momento de necessidade deles. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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LIÇÃO DOIS 

 

 

MEU DEUS, MEU DEUS 

  

 

LEITURAS DOS QUATRO EVANGELHOS – ABANDONADO 

  

 

 

 

VISÃO GERAL DA LIÇÃO DOIS 

 

Visão geral  

Introdução 

Lição Dois: Marcos 11.1-11 

 Jesus, o Filho abandonado 

 Tetelestai! Está consumado! 

 O sepultamento de Jesus 

 Reflexões sobre o dia 

 O selo no túmulo 
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INTRODUÇÃO 

  

Nenhum sofrimento foi maior para Jesus do que o completo abandono de seu Pai. A ira de Deus 

estava finalmente sendo derramada sobre seu Filho quando Jesus gritou: "Meu Deus, meu Deus, 

por que me abandonaste?” Estas palavras dão uma nova profundidade de compreensão e apreço 

pelas palavras de Deus aos israelitas em Deuteronômio: "Não te deixarei, nem te desampararei”, e 

pelas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de subir ao céu: "Eu estou com vocês todos os dias, 

até o fim dos tempos." O que Jesus sofreu, ele o fez por mim! Por causa do que ele fez, nunca serei 

separado do amor de Deus, que é meu em Cristo Jesus (Romanos 8.38-39). 

Mais três horas na cruz... Tudo está calmo. A multidão de curiosos começou a dispersar. As pessoas 

seguem o seu caminho para Jerusalém, para a Páscoa, e aqueles que passam pela cena da 

crucificação lançam seus olhos sobre outro notório criminoso, o Cordeiro de Deus imaculado, dando 

seu último suspiro. 

Preste atenção. Se você estiver passando por ali, pare um momento. Ele está pedindo água. Parece 

que há uma coisa que ele quer dizer... 
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LIÇÃO DOIS 

 

Parte 1 

 

INTRODUÇÃO: Marcos 15.33 nos informa que, ao meio-dia, a hora _____________, havia escuridão 

sobre toda a ____________. Esta escuridão durou até a hora _____________, ou 15h. Se Jesus falou 

durante estas horas, não foi registrado nos Evangelhos. Apesar de ser meio-dia, esta foi a hora mais 

sombria. O que Lucas 23.45a diz? ________________________________________ 

 

TAREFA: Leia Marcos 15.33-34. "Jesus gritou bem alto: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________.” 

Isto significa: “___________________________________________________________________.” 

 

REFLEXÃO:  

1. Agora era a hora nona. Jesus está experimentando a justa recompensa pelos nossos 

pecados, a ausência de Deus. Está fazendo o pagamento total pelo pecado. Está passando 

pelo inferno por nós. Deus, o Pai, o esqueceu, desamparou e abandonou.  

2. Nunca fomos totalmente abandonados. Ao longo da Bíblia, há passagens que nos 

tranquilizam, dizendo que ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. O que Deus nos diz 

nestas passagens? 

a) Salmo 27.9-10 ____________________________________________________________ 

b) Salmo 37.27-28b __________________________________________________________ 

c) Jeremias 14.9b ___________________________________________________________ 

d) Hebreus 13.5b ___________________________________________________________ 

3. A vida pode ficar muito difícil. Por exemplo, algumas pessoas podem falar do casamento 

como "um inferno vivo". Outras podem falar da vida como "passar pelo inferno". 

Experiências que tiram a vida de uma pessoa podem ser horríveis e surge a questão: "Onde 

estava Deus em tudo isso?" O sofrimento pelo qual a pessoa passa pode ser totalmente 

injusto. O pecado é a única explicação para a brutalidade da vida. Seus pensamentos: ____ 

__________________________________________________________________________ 

4. O que Jesus estava passando na cruz é difícil de compreender, pois estava experimentando 

a ira de Deus sobre o pecado. Jesus levou sobre si o pecado do mundo inteiro. Ninguém 
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poderia suportar isso por ele. Ninguém podia ajudá-lo quando sofreu e morreu. Ninguém 

podia tomar o seu lugar. Somente ele podia aguentar tudo isso por nós. Podemos pensar 

que ser abandonado significa que Deus não responde nossas orações e o que pedimos que 

ele faça. Podemos pensar que ser abandonado por Deus significa que nossos queridos não 

deveriam morrer até que concordemos com isso e, se eles morrerem, achamos que Deus 

nos abandonou. Podemos pensar que ser abandonado por Deus significa que não 

conseguimos o emprego ou o aumento, a concepção de uma criança ou a saúde que 

esperávamos. Quando Jesus grita, ele grita como um abandonado pelo amor do Pai e agora 

suporta sua ira, sua raiva sobre o pecado. Seu sofrimento e morte são por causa do pecado 

e do diabo. Porque o pecado permeou toda a criação, incluindo você e eu, toda a criação 

precisa morrer.  

5. Você deve lembrar, do estudo Plano de Deus – Nossa Escolha, o estudo de Gênesis 1-11, que 

o diabo levou Adão e Eva à rebelião contra Deus e sua Palavra. Esta rebelião quebrou o 

relacionamento entre Deus e nós, que somos incapazes de restabelecer. Isso só poderia ser 

realizado pelo poder de Deus. Merecemos o sofrimento e a morte, mas Deus quer a vida e a 

salvação para nós. A obra de Jesus é o ato de tomar para si mesmo o que nós merecíamos. 

Em vez de nossa morte, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, em nosso lugar. A 

passagem a seguir articula isto bem: "Pois o salário do pecado é a ________, mas o 

_____________ gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em ____________ com 

_________________ _______________, o nosso _______________.” (Romanos 6.23) Seus 

pensamentos: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. É interessante notar que nada mais é dito sobre os chefes dos sacerdotes e seus oficiais. Eles 

deixaram o local da crucificação? Fizeram o que foram fazer? Será que pensaram, uma vez 

que Jesus estava crucificado e haviam terminado de o insultar, que poderiam ir embora? 

Afinal, sua morte poderia levar horas, até dias. O único lugar em que ouvimos sobre eles 

novamente é quando se queixaram a Pilatos sobre o que ele havia escrito na placa que foi 

fixada à cruz. A placa informava o povo das acusações criminais de Jesus. Estava escrito: 

"Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus". O que os reclamantes queriam que Pilatos escrevesse 

(João 19.21) em vez disso? _____________________________________ 

Os oficiais judeus queriam distorcer a verdade, mas agora era o suficiente para Pilatos. Ele 

provavelmente estava desgostoso consigo mesmo e com sua falha em agir com poder e 
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autoridade no julgamento de Jesus. Qual foi a resposta de Pilatos à exigência deles (versículo 

22)? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

INTRODUÇÃO: Era a nona hora. Jesus estava prestes a entregar o seu espírito ao seu Pai. Sua obra 

estava concluída, mas Jesus tinha algo a dizer antes de morrer. 

 

TAREFA: Leia João 19.28-30. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Em João 13.1, lemos que Jesus sabia que tinha chegado a hora de ele deixar este mundo. O 

que fez Jesus saber (versículo 28)? ______________________________________________ 

2. Tudo estava completo. Ele havia feito a obra que seu Pai o enviara para fazer. No entanto, 

as Escrituras precisavam ser cumpridas em sua totalidade. Assim, o que Jesus disse? _____ 

__________________________________________________________________________ 

3. Sem dúvida, Jesus precisava de água. Ele não tivera nada para beber por nove horas. 

Dificilmente se consegue falar quando a boca está seca. Jesus disse: "Tenho sede". Ele tinha 

mais uma palavra a dizer, que queria que o mundo todo ouvisse. Sua boca ressequida 

recebeu a esponja embebida em vinagre de vinho, que fora levantada até a boca de Jesus 

num bastão de uma planta chamada hissopo. O que Jesus diz depois de receber a bebida 

(versículo 30)? ______________________________________________________________ 

No grego, esta expressão é traduzida em uma palavra: Tetelestai. O tempo verbal indica que 

está feito, concluído, terminado, por todo o tempo e pela eternidade. Nada mais poderia ser 

feito ou precisava ser feito para a salvação das nossas almas. Tetelestai! 

4. Jesus queria que todos o ouvissem dizer: "Tetelestai!" — Não apenas as mulheres, não 

apenas os que estavam em torno da cruz, não somente os soldados, mas Pilatos, Anás e 

Caifás, os principais sacerdotes e os governantes judeus. Ele queria que seus discípulos 

ouvissem, onde quer que estivessem, e os samaritanos e gentios em todos os lugares. Ele 

queria que os de longe e de perto, em todo o mundo, ouvissem: "Tetelestai!" E ele queria 
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que você e eu, nossos vizinhos e amigos, nossos colegas de trabalho e governantes, o 

ouvissem dizer: "Tetelestai!" 

5. E no momento seguinte o ouvimos dizer (Lucas 23.46): “____________________________ 

_________________________________________________________________________.” 

6. Jesus fora entregue a Herodes, depois a Pilatos, à multidão e a outros. Agora ele se entrega 

ao seu Pai com as palavras: "Nas tuas ______________ entrego o meu espírito." E Jesus deu 

seu último suspiro. Ele curvou sua cabeça e entregou o seu espírito. Os evangelistas foram 

cuidadosos em não dizer que Jesus morreu, como se fosse uma vítima do pecado, da morte 

e do diabo. Antes, Jesus queria que entendêssemos que ele confiou a si mesmo, ao seu 

espírito e a tudo o que ele era, àquele que julga de forma justa (1 Pedro 2.23b). Mais uma 

vez: "Pai, nas tuas _____________ eu ______________ meu espírito." 

 

REFLEXÃO: Escreva sua reflexão ao pensar nas palavras dele: "Está consumado!" "Tetelestai!" 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO: Escreva sua reflexão ao pensar que ele queria que você o ouvisse dizer isso: _________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Parte 3 

 

EXERCÍCIO: Algumas coisas incomuns e milagrosas aconteceram no momento em que Jesus morreu. 

1. O que Mateus 27.51-52 nos diz? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________ 

e) ________________________________________________________________________ 
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2. E sobre o centurião e aqueles guardas que estavam com ele? O que eles teriam a dizer sobre 

tudo o que viram e ouviram (Mateus 27.54; Lucas 23.47)? ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Qual foi a resposta das mulheres (versículo 55)? ___________________________________ 

4. Qual foi a resposta dos espectadores (Lucas 23.48) _________________________________ 

5. O dia em que Jesus morreu era o Dia de Preparação. O dia seguinte era um sábado especial. 

O que era importante para os judeus a respeito do sábado (João 19.31)? _______ 

__________________________________________________________________________ 

6. O que Pilatos exigiu que os soldados fizessem (versículo 32)? ________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. O que os soldados fizeram com o corpo de Jesus (versículo 33)? ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. A questão se Jesus realmente morreu ou não tem sido levantada. No versículo 34 está escrito 

que, quando o soldado perfurou o lado de Jesus, saiu um fluxo “de sangue e água". Com a 

morte, o fluido em torno do coração se separa, dando a aparência de sangue e água. De 

acordo com o versículo 35, quem viu isso acontecer? Como você sabe? _____________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Quem pediu o corpo de Jesus (versículo 38)? _____________________________________ 

10. O que é dito sobre José (versículo 38; Lucas 23.50-51)? _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Quem o acompanhou? O que você lembra sobre a visita de Nicodemos a Jesus, tarde da 

noite (João 3)? O que ele perguntou a Jesus? _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. O que Nicodemos trouxe com ele (versículo 39)? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

O que estes homens queriam fazer (versículo 40)? _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Os homens estavam com pressa. Era o Dia da Preparação judaico. Qual era a localização do 

túmulo (versículos 41-42)? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. O que havia de especial neste túmulo (versículo 41)? _______________________________ 
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15. Que novas informações aprendemos de Marcos 15.43-45? __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

16. Quem eram as pessoas que observavam de longe? _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

REFLEXÃO:  

1. Você se admira que um desses personagens combina muito com você? Onde você se vê? O 

centurião estava temeroso por tudo o que havia acontecido. As mulheres assistiram à 

distância. Os discípulos estavam longe de ser encontrados, com exceção de João. José de 

Arimateia estava ocupado, pedindo com coragem o corpo de Jesus a Pilatos. Nicodemos 

ajudou a envolver o corpo de Jesus em roupas de sepultamento, em pano de linho limpo. E 

Maria Madalena lamentava a perda de seu amigo e não queria deixar o túmulo, mas assistir 

e ver como seu corpo seria colocado nele e então voltar para casa e preparar perfumes e 

especiarias. Seus pensamentos: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Toda a maldade da multidão se foi. Ninguém mais estava gritando ou falando mal. Os três 

homens crucificados estavam mortos agora. O espetáculo acabou. José e Nicodemos 

amorosamente tiraram o corpo de Jesus da cruz. Seu corpo estava rasgado e machucado, 

coberto de sangue seco. Tudo está calmo. Todos já foram para casa se preparar para o 

sábado. Seus pensamentos: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Na quietude do final da tarde a morte de Jesus trouxe a paz. Tudo estava calmo, o calvário 

acabara. Não somente estava calmo na colina da crucificação e no túmulo, mas estava calmo 

no coração e na vida dos seguidores dele. Ou, será que estava calmo e em paz? O que 

acabara de acontecer? Ninguém podia acreditar que aquele a quem cantaram seus louvores 

a uma semana atrás agora estava morto e enterrado em um túmulo. Seu mundo virou de 

cabeça para baixo. Seu líder/professor/mestre estava morto. Ninguém podia acreditar nisso. 

Todos estavam desorientados. Ou, será que estavam? O centurião e os soldados da guarda 

parece que tiveram um segundo pensamento. O que disseram em Mateus 27.54? 

______________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

Seus pensamentos: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 5 

 

EXERCÍCIO: 

1. Os principais sacerdotes e os fariseus estavam preocupados e levaram sua preocupação para 

______________ (Mateus 27.62). 

a) Que palavra usaram para descrever Jesus (versículo 63)? _________________________ 

b) O que Jesus disse que os deixou preocupados (versículo 63b)? _____________________ 

________________________________________________________________________ 

c) Qual foi o pedido deles (versículo 64)? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) O que eles temiam que aconteceria (versículo 64b)? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Qual foi a ordem de Pilatos (versículo 65)? _______________________________________ 

3. O que os guardas resolveram fazer (versículo 66)? _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tudo estava seguro, da perspectiva de Pilatos. Os principais sacerdotes e os outros oficiais 

fizeram o melhor que podiam e agora estavam prontos para o sábado. O túmulo foi 

literalmente lacrado! A guarda estava postada diante dele. 

 

APLICAÇÃO: Algo para pensar... Estou mais seguro e descansado quando Jesus está lacrado dentro 

de um túmulo do que quando ele está vivo e livre, servindo as pessoas, ensinando e me convidando 

para ser seu seguidor? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: Você pode considerar como um grande desafio, mas você é encorajado a copiar 

as sete palavras de Jesus em cartões individuais e escrever uma frase ou duas que lembrem você de 

um ensinamento da Lição Cinco. Não se preocupe em voltar e refrescar a sua memória. 

1. Pai, _______________________________________________________________________ 
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2. Hoje ______________________________________________________________________ 

3. Mulher, ___________________________________________________________________ 

4. Deus meu, _________________________________________________________________ 

5. Tenho _____________________________________________________________________ 

6. Está _____________________________________________________________ Tetelestai! 

7. Pai, _______________________________________________________________________ 

  

ORAÇÃO: Ao orar, inclua cada uma destas petições de Jesus. Por exemplo, peça ao seu Pai para 

perdoar aqueles que são seus inimigos. Peça ousadia para conectar pessoas a Jesus para que elas, 

também, possam ouvir a afirmação que estarão no paraíso com Jesus. Agradeça ao Senhor por 

aqueles que lhe são mais queridos e peça que ele mantenha um muro de proteção ao redor deles. 

Agradeça a Jesus pela sua disponibilidade de suportar a solidão, crendo que ele nunca deixará você 

ou o abandonará. Agradeça a ele por aumentar a sua sede e fome por um relacionamento correto 

com ele, para que você possa sempre sentir sede dele, a Água Viva, e pela Palavra da Vida dele. 

Agradeça a ele por consumar a obra da salvação e gritar "Tetelestai" da cruz, alto o suficiente para 

que você pudesse ouvi-lo. E, finalmente, descanse nos braços do Pai, que o recebe em casa. Confie 

a ele as partes difíceis da vida, os relacionamentos difíceis, o ambiente de trabalho duro que 

continuamente quer enganá-lo. Agradeça a Jesus por ser quem ele disse que era, o Rei de Israel! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO TRÊS 

 

 

VÃO E FALEM! 

  

 

LEITURAS DOS QUATRO EVANGELHOS – ELE RESSUSCITOU! 

  

 

 

 

VISÃO GERAL DA LIÇÃO TRÊS 

 

Visão geral  

Introdução 

Lição Três: Leituras dos Quatro Evangelhos 

 O terremoto da ressurreição 

 Venham e vejam 

 Reflexões sobre a ressurreição 

 Não tenham medo 

 Perdoados 

 Vão e falem 

  



AMOR DE DEUS – NOSSA VIDA – PARTE II 

22 
 

INTRODUÇÃO 

 

Acabou a agonia da cruz. A Páscoa terminou. Era o primeiro dia da semana. Os guardas estavam 

trabalhando, vigiando o túmulo. O homem que se chamara de o Rei dos Judeus estava morto. Toda 

a badalação dos últimos dias finalmente terminara. Tudo estava calmo em Jerusalém de novo. Ou, 

assim parecia. Ao menos era o que Pilatos, Caifás, Anás e os anciãos pensavam. Aquele que causara 

tais distúrbios entre as pessoas não existia mais. 

Vários temas diferentes reaparecem na Lição Três. Preste atenção neles. Observe o convite e a 

ordem do anjo. Ouça atentamente o que Jesus diz às mulheres. Encontre suas próprias respostas 

para a ressurreição de Jesus. O que a ressurreição dele iniciou em minha vida? Qual é o convite dele 

para mim? O que ele oferece e me capacita a fazer?  

Sem demora, vá e fale! Ele ressuscitou, assim como havia dito! 
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LIÇÃO TRÊS 

 

Parte 1 

 

INTRODUÇÃO: Chegou o dia do sábado. Para os judeus, este dia da semana estava reservado para 

culto e descanso. Só podemos imaginar que as conversas daquele dia se concentravam no que tinha 

acontecido em Jerusalém no dia anterior. Jesus foi crucificado e morto! Para alguns, era difícil 

acreditar e seu sofrimento dominava essas pessoas. Para ouros, era um alívio que aquele que se 

chamava o Rei dos Judeus e o Filho de Deus estivesse finalmente morto e que haviam se desfeito 

dele. E outros ainda, que eram os amigos e companheiros mais próximo de Jesus, porque estavam 

com medo de serem os próximos a morrer, haviam se escondido atrás de portas fechadas (João 

20.19).  

 

TAREFA: Leia Mateus 28.1-10. Relatos adicionais desta história estão registrados em Marcos 16.1-

8; Lucas 24.1-10 e João 20.1-9. Você é incentivado a ler todos os quatro relatos. Cada um tem uma 

ênfase diferente. 

 

EXERCÍCIO: Mateus 28.1-10 

1. Que dia da semana era (versículo 1)? ____________________________________________ 

2. Que hora do dia era? ________________________________________________________ 

3. Quem foi até o túmulo? ______________________________________________________ 

Todos os quatro evangelistas mencionam que Maria Madalena foi. Dois mencionam Maria, 

a mãe de Tiago, e um faz referência à outra Maria. Um menciona Salomé e um menciona 

Joana. Com exceção de Maria Madalena, sabemos muito pouco sobre as outras mulheres. 

Sabemos que estas mulheres seguiram Jesus e cuidavam das necessidades dele e estavam 

com ele quando morreu (Mateus 27.55-56). Agora era alvorada e elas trouxeram ________ 

para poderem ____________ o corpo de Jesus (Marcos 16.1). 

4. Qual é a grande pergunta em suas mentes, de acordo com Marcos (versículo 3)? ________ 

__________________________________________________________________________ 

5. O que aconteceu quando essas mulheres se aproximaram do túmulo, de acordo com Mateus 

28.2a? ______________________________________________________________ 

6. O que o anjo fez (versículo 2b)? ________________________________________________ 
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7. O versículo 3 diz que o anjo se parecia com: ______________________________________ 

8. O que aconteceu com os guardas (versículo 4)? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. O que o anjo disse às mulheres? 

a) Versículo 5a: _____________________________________________________________ 

b) Versículo 5b: _____________________________________________________________ 

c) Versículo 6a: _____________________________________________________________ 

d) Versículo 6b: _____________________________________________________________ 

10. O que eles foram instruídos a fazer, no versículo 7? ________________________________ 

11. Qual era a mensagem para os discípulos? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Como as mulheres se sentiam quando saíram correndo do túmulo (versículo 8)? ________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Quais as duas palavras do versículo 8 que fazem você sentir a ansiedade e urgência delas? 

____________________________________ e ____________________________________ 

14. E quem elas encontraram ao longo do caminho (versículo 9)? ________________________ 

15. “____________________________________", ele disse. “Elas ______________ perto dele 

e ___________ os seus pés e o ___________. " 

16. O que Jesus disse para elas (versículo 10)? 

a) ___________________________________________________ 

b) ___________________________________________________ 

c) ___________________________________________________  

(Mateus 28.16) 

 

Parte 2 

 

REFLEXÃO:   

1. Que observação você faria sobre a história da ressurreição? _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

O que em sua observação chamou sua atenção? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. O dia de sábado deve ter sido difícil para as mulheres. Nenhum trabalho era permitido neste 

dia, o que significava que elas tiveram que esperar até o primeiro dia da semana para dar a 

Jesus um sepultamento decente. O sepultamento de Jesus tinha sido feito às pressas, para 

estar completo antes das seis da tarde, o horário em que começava o sábado. Pode-se ver 

estas mulheres consumidas pela dor. Algumas estiveram com ele todo o caminho, da Galileia 

ao norte de Jerusalém. Num minuto ele estava comendo a refeição da Páscoa com seus 

discípulos e no minuto seguinte, parecia, que o inacreditável acontecera. Ele foi morto na 

cruz. O que ele fez errado? O que causou esta súbita loucura frenética? Todo mundo estava 

gritando e xingando. A multidão estava fora de controle. Então, de repente, tudo acabou. 

Ele morreu. Foi quando coisas estranhas começaram a acontecer. A cortina do templo foi 

rasgada em duas partes, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se quebraram. Os 

túmulos se abriram e os corpos de muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido 

foram trazidos à vida (Mateus 27.51-52). Se você tivesse estado lá e visto Jesus morrer e 

agora estivesse em sua casa e o sábado tivesse acabado, o que acha que estaria fazendo? 

Suas reflexões: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. De repente, Deus inicia o evento que mudou a história para sempre! A natureza anunciou a 

ressurreição! Um violento terremoto sacudiu o chão! Mateus é o único escritor que fala do 

terremoto, do anjo que veio, da ida ao túmulo e da pedra que havia rolado da frente do 

túmulo. Quem sentiu o terremoto? O que os outros escritores dizem? 

a) Marcos 16.1-4 ____________________________________________________________ 

b) Lucas 24.1-3 _____________________________________________________________ 

c) João 20.1 ________________________________________________________________ 

Mateus até descreveu a aparência do anjo. E quando tudo isso aconteceu, é dito que os 

guardas ficaram com tanto medo que tremeram e "ficaram como mortos” (versículo 4). Suas 

reflexões: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

REFLEXÃO (continuação): 
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4. O anjo estava sentado sobre a pedra. Alguns pensamentos divertidos podem passar em sua 

mente ao pensar nisso. O anjo deveria saber que visitantes viriam até o túmulo. Ele tinha a 

melhor notícia que já existiu e devia estar tão ansioso e se sentindo tão privilegiado em 

anunciar ao mundo que Jesus havia ressuscitado, como disse que faria. Podemos imaginar o 

anjo sorrindo enquanto os guardas tremiam e caíam no chão, como mortos. Não foram estes 

os homens que foram enviados para proteger o túmulo de ladrões, ou seja, os discípulos de 

Jesus? Um tremor violento, o anjo apareceu, a pedra rolou para o lado e eles estão 

impotentes para proteger e manter qualquer coisa segura, pois estavam deitados no chão 

como mortos. O túmulo estava aberto, exposto, vazio e pronto para os visitantes! 

5. As primeiras palavras do anjo às mulheres foram: “________________________." Ele sabia 

que as mulheres vieram em busca do corpo morto do seu Senhor crucificado. Afinal de 

contas, era sobre isso que elas tinham pensado desde que o viram colocado no túmulo por 

José e Nicodemos. Agora, elas viram a luz de um relâmpago, roupas brancas como a neve e 

uma voz que dizia: "Não tenham medo." E então o anjo continua a dizer que o corpo que 

procuravam não estava ali. Qual seria a sua reação imediata? Poderia ser: "Bem, então quem 

o levou?" O anjo lhes anuncia a Boa Nova: “Ele não está aqui; já foi ressuscitado, como tinha 

dito.” 

6. O anjo não deixou as mulheres do lado de fora, mas convidou-as para entrar e ver o lugar 

onde ele estivera deitado. E então ele deu às mulheres uma ordem. O que elas deveriam 

fazer (versículo 7)? __________________________________________________________ 

7. Qual foi a mensagem para os discípulos? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Embora os discípulos não fossem os primeiros a chegar no túmulo, a preocupação era que 

soubessem da ressurreição de Jesus dentre os mortos. "Agora vão depressa e digam aos 

discípulos dele." Havia urgência para que descobrirem esta Boa Nova! 

8. Assim, as mulheres foram depressa com essa mistura de emoções. Embora continuassem 

com um pouco de medo, sua alegria as fez correr e contar aos discípulos. E no caminho se 

encontraram com o próprio Senhor Jesus ressuscitado. Elas caíram aos seus pés. Precisavam 

tocá-lo para saber que não era um fantasma, mas tinha carne e osso. E então elas 

responderam como todos aqueles que tiveram uma experiência com o Ressuscitado em suas 

vidas. Elas o adoraram! Jesus repetiu o que elas ouviram o anjo dizer: "Não tenham medo." 

E a ordem foi a mesma: "Vão dizer aos meus irmãos..." Jesus confirmou o que foi dito pelo 
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anjo, o que observaram no túmulo, e agora o que elas viram com seus próprios olhos e 

tocaram com as próprias mãos. Jesus estava vivo e ressuscitado dentre os mortos! 

 

Parte 4 

 

APLICAÇÃO: Mas o que tornou isso mais do que um evento histórico que aconteceu há mais de dois 

mil anos? O que nesse evento oferece alguma aplicação para mim e para minha vida hoje? Vamos 

dar uma olhada em algumas coisas: 

1. A ressurreição de Jesus confirma tudo o que ele disse sobre si e sobre o relacionamento que 

Deus quer ter comigo, uma pessoa perdida e condenada. Ele nos mostra o coração do Pai e 

que não há e ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus 

amigos (João 15.13). Absolutamente tudo o que Jesus disse é verdade. Tudo o que Jesus diz 

oferece vida e salvação. Todo o que nele crê terá a vida eterna. Jesus disse aos seus discípulos 

em João 14.6: "Eu sou o ___________, a ___________ e a __________; ninguém pode 

_____________ até o _____________ a não ser por _____________.” 

a) Se a ressurreição confirma tudo, o que significa para mim quando penso no que ele disse 

sobre si mesmo? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Se a ressurreição confirma tudo, o que significa para mim quando penso em seu 

relacionamento comigo, no meu relacionamento com ele? ________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Deus manifestou seu poder divino na ressurreição. 

a) Ele iniciou a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O terremoto é quase como um selo 

divino da aprovação de Deus da obra redentora de Jesus. É o selo em que se lê 

"PERDOADO". Verdadeiramente foi consumado. Já não há qualquer coisa necessária para 

a salvação. Eu não sou mais um escravo do pecado. O que o selo divino da aprovação 

sobre o que Jesus fez inicia em minha vida? O que o seu perdão me garante? 

i. João 8.32,36 ________________________________________________________ 

ii. Romanos 8.1,2 _______________________________________________________ 

iii. 2 Coríntios 3.17 ______________________________________________________ 
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iv. Gálatas 5.1,13 _______________________________________________________ 

Seus pensamentos ao considerar a vida como escravo versus a vida como um liberto: __ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) Ele não apenas iniciou a ressurreição, mas me convida a vir e experimentar esta 

ressurreição com ele. O anjo disse: "Venham e vejam..." Ele me mostra o lugar onde seu 

corpo sem vida foi colocado para descansar. Ele me mostrou o lugar que teria sido o local 

de descanso final do meu corpo morto se ele não tivesse morrido por mim. Romanos 6.6 

diz: “Pois sabemos que a nossa velha ______________ ______________ já foi 

______________ com Cristo...” O versículo 8 continua dizendo: “Se já ____________ com 

____________, ____________ que também ____________ com ele.” 

c) A ressurreição de Cristo também prova que temos um Deus Vivo, como Jesus havia dito: 

"Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos.” (Mateus 22.32) Todas as outras religiões 

do mundo creem que Deus é tanto todo-poderoso como uma força inacessível, "um 

poder divino", ou então que Deus é apenas uma filosofia — assim, um Deus morto. Para 

o cristão, a ressurreição de Cristo confirma que Deus é um Deus de amor, íntimo, que 

deseja um relacionamento pessoal com cada ser humano — assim, o Deus Vivo. Ele 

oferece a você e a mim um relacionamento íntimo e amoroso com ele. 

d) Mas há ainda mais Boas Novas. Deus me dá vida ao me convidar a participar com Jesus 

na morte e ressurreição dele. Ele me inflama, acende em mim a chama da fé com o seu 

poder, ao viver em mim e agir através de mim. A ordem do anjo era para ir rapidamente 

e falar. A ordem de Jesus era para ir e falar. A ordem não foi mudada. Devo ir 

rapidamente e falar aos outros que ele ressuscitou dos mortos! Sua Palavra é verdade. 

Ele é quem disse ser. Ele nos diz a verdade. Ele me convida para sua missão de contar a 

todos o que ele fez. Ele me convida e capacita assim, fazendo queimar sua Palavra com 

poder e força. Afinal, João 10.10 nos diz que ele veio para que tenhamos _____________, 

e vida _____________. 

  

ORAÇÃO: Ao pensar sobre Deus como aquele que inicia sua graça suprema através da morte e 

ressurreição de Jesus, como aquele que convida você para sua missão para que todos possam saber 

desta graça redentora e como aquele que me inflama com o seu poderoso amor, não deixando você 
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fazer o trabalho por seu próprio poder, mas fortalecido pelo Espírito dele, leve a ele sua oração de 

louvor e gratidão. _____________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO QUATRO 

 

 

E SEUS OLHOS FORAM ABERTOS 

  

 

MATEUS 28 E LUCAS 24 – O DIA DA RESSURREIÇÃO 

  

 

 

 

VISÃO GERAL DA LIÇÃO QUATRO 

 

Visão geral  

Introdução 

Lição Quatro: Mateus 28.11-15; Lucas 24.13-35 

 Suborno pelas mentiras 

 Urgente! Vão! Falem! 

 No caminho de Emaús 

 A busca por um corpo morto 

 Um encontro pessoal com o Senhor Vivo 
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INTRODUÇÃO 

 

Que dia para os discípulos de Jesus e as mulheres que se importavam com eles! Começou com um 

terremoto no início da manhã e terminou com os homens retornando de Emaús, contando que 

estiveram com Jesus. Tanta emoção e consternação misturadqs com o medo que sentiam dos 

judeus fez com que se escondessem atrás de portas fechadas. Em um momento ele está morto e no 

outro ele está vivo. Em um momento há um corpo desaparecido e no próximo minuto Jesus aparece 

como o Senhor Vivo deles. Em um momento lhes é dito para "vir e ver" e no momento seguinte é 

dito para "ir e falar".  

E enquanto isso, os principais sacerdotes e os anciãos estão lidando com os guardas que informaram 

que um terremoto fez a pedra rolar para longe do túmulo, e agora o corpo do homem morto está 

desaparecido. O que iriam fazer com essa informação?  

Olhos foram sendo abertos durante todo o dia. Os guardas, os chefes dos sacerdotes e anciãos, as 

mulheres, Pedro e João e todos os outros discípulos e seguidores estavam começando a ver a 

Verdade revelada como nunca antes. Ao estudar, esteja ciente da condição dos olhos do seu 

coração. Deixe o Espírito de Deus lhe revelar o seu Senhor e Salvador ressuscitado. 
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LIÇÃO QUATRO 

 

Parte 1 

 

INTRODUÇÃO: Como Pilatos, os principais sacerdotes e anciãos tinham pensado que não 

precisariam mais lidar com Jesus. Do seu ponto de vista, ele estava morto e selado no túmulo. Não 

havia como ele escapar. Vejamos o que Mateus nos diz em apenas alguns curtos versículos. 

 

TAREFA: Leia Mateus 28.11-15. 

 

EXERCÍCIO:  

1. Onde as mulheres foram? _____________________________________________________ 

2. Onde os guardas foram (versículo 11)? __________________________________________ 

3. O que eles tinham para relatar? O que havia acontecido? ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. As coisas não aconteceram de acordo com o plano. Agora, há uma grande falha para os 

principais sacerdotes e os anciãos resolverem. Qual era o plano que elaboraram (versículos 

12b-14)? 

a) Deram aos soldados _______________________________________________________ 

b) Os soldados deveriam dizer _________________________________________________ 

c) E se o governador descobrir _________________________________________________ 

5. Versículo 15: "Os soldados pegaram o ____________ e fizeram o que os chefes dos 

sacerdotes tinham ___________. E esse ___________ se espalhou entre os ____________ 

até o dia de __________.” 

 

REFLEXÃO:   

1. Primeiro, foi dado dinheiro para Judas trair Jesus. Desta vez, o dinheiro é usado para comprar 

mentiras e enganos. É interessante que os principais sacerdotes e os fariseus se referem a 

Jesus como um impostor e declararam que o que ele disse sobre sua ressurreição era engano 

(Mateus 27.63-64). Quem são aqueles que o diabo está usando como seu disfarce para evitar 

que a verdade seja dita? _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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2. Para alguns, é mais fácil aceitar as mentiras dos soldados e oficiais do que crer que Deus 

ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Podemos entender a possibilidade de alguém roubar 

o corpo de Jesus, mas imaginar que ele foi trazido da morte à vida exige fé. A Escritura ensina 

em Hebreus 11.6 que "Sem ______ __________ pode __________a Deus.” E Paulo diz em 

Romanos 1.17 c: "O justo __________ por _______.” 

 

APLICAÇÃO:   

1. A comunidade religiosa inventou mentiras e enganou o povo a respeito do corpo de Jesus. 

Suas ações levam a pensar em quem se pode confiar. Você diz a verdade? Você é alguém a 

quem as pessoas podem vir e confiar que você vai dizer a verdade? Os outros sabem que 

com você não haverá tentativa de encobrir algum delito? Ou talvez você ache difícil dizer a 

verdade. Como você descreveria seu relacionamento com aquele que é a Verdade? ______ 

__________________________________________________________________________ 

2. Os líderes religiosos ficaram presos às suas mentiras. E se os soldados revelassem o que 

realmente aconteceu? Será que exigiriam mais dinheiro para ficarem calados? Eles viviam 

com medo de que o governador (Pilatos) descobrisse tudo. O que poderiam dizer para 

satisfazê-lo? Suas mentiras e enganos constantemente exigiriam mais mentiras e enganos. 

Não era isso que Deus queria. O anjo disse: "Vão depressa e falem aos discípulos." Deixem 

que a Verdade seja dita. Ele ressuscitou! As mulheres saíram correndo do túmulo, talvez 

ainda antes de os soldados terem uma chance de se recuperar. Elas estavam com medo, mas 

cheias de alegria. Correram para falar! Jesus as encontrou e para erradicar o medo delas 

disse: "Não tenham medo. Vão e falem!" Sua coragem de ir falar aos discípulos nos dá a 

verdade da sua ressurreição dos mortos. Você ouviu a história das mulheres. Sabe o que 

aconteceu mais cedo naquela manhã. Você está correndo, cheio de alegria, para falar aos 

outros? A quem você vai falar? Quem Jesus quer que saiba que ele é seu Senhor Vivo?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: Senhor, tu és o meu Senhor Vivo. Teu corpo foi ressuscitado dentre os mortos. O anjo 

disse: "Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito." As roupas da sepultura foram deixadas 

para trás. Já não preciso viver com medo; estou livre para ir e falar aos outros. Dá-me coragem de 

falar aos outros que ninguém mais precisa temer a morte ou o túmulo. Assim como tu foste 
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levantado dentre os mortos, assim todos nós seremos erguidos. Que alegria e conforto tenho por 

saber que o meu Redentor vive. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

INTRODUÇÃO: Não é preciso dizer que este primeiro dia da semana foi diferente de qualquer outro 

e nunca mais haverá outro como ele. A gama de emoções manteve tudo em alvoroço. Primeiro, a 

tristeza de saber que Jesus estava morto levou as mulheres ao túmulo (Marcos 16.1). Então, o medo 

de que seu corpo tivesse sido roubado fez Pedro e João correrem ao túmulo (João 20.3-8). A 

aparição de Jesus às mulheres trouxe confiança (Mateus 28.10) para ir e falar aos discípulos o que 

elas tinham visto e ouvido. A aparição de Jesus a Maria Madalena (João 20.10-18) como o Senhor 

ressuscitado lhe deu uma nova vida de alegria e conforto.  

Pedro se perguntava o que havia acontecido (Lucas 24.12). Tudo parecia estar acontecendo tão 

rápido. Parece que cada vez que ele se virava alguém estava trazendo mais notícias. Vamos olhar 

outra história que aconteceu quando dois dos discípulos estavam caminhando pela estrada... 

 

TAREFA: Leia Lucas 24.13-35. 

 

EXERCÍCIO:  

1. Que dia era (versículo 1)? _____________________________________________________ 

2. Para onde dois homens do grupo estavam indo (versículo 13)? _______________________ 

3. Sobre o que estavam falando (versículo 14)? ______________________________________ 

4. Enquanto andavam e conversavam, o que aconteceu (versículo 15)? __________________ 

5. Qual foi o fenômeno interessante que aconteceu (versículo 16)? _____________________ 

6. O que Jesus perguntou que os fez parar (versículo 17)? _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. O que os seus rostos refletiram (versículo 17)? ____________________________________ 

8. O que Cleopas perguntou a Jesus (versículo 18)? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. E Jesus respondeu (versículo 19): _______________________________________________ 
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10. Como eles descrevem Jesus de Nazaré, no versículo 19? 

a) _______________________________________________ 

b) _______________________________________________ 

11. Que acontecimentos estes homens relataram a Jesus (versículos 20-24)? 

a) Versículo 20: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) Versículo 21: Qual era sua esperança? ________________________________________ 

c) Há quanto tempo tudo isso aconteceu? _______________________________________ 

d) Versículos 22 e 23: O que as mulheres fizeram? 

i. ___________________________________________________________________ 

ii. ___________________________________________________________________ 

e) Versículo 24: O que seus companheiros encontraram? ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Qual foi a resposta de Jesus (versículo 25)? _______________________________________ 

e _________________________________________________________________________ 

13. O que Jesus lhes perguntou (versículo 26)? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. Jesus usou Moisés e os profetas para fazer o quê (versículo 27)? ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. O que aconteceu quando se aproximaram da aldeia (versículos 28-29)? ________________ 

__________________________________________________________________________ 

16. O que Jesus fez à mesa (versículo 30)? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

17. O que aconteceu com os dois homens (versículo 31) _______________________________ 

18. O que aconteceu com Jesus? __________________________________________________ 

19. O que eles perguntaram um ao outro (versículo 32)? _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

20. Eles tinham uma história para contar! O que fizeram (versículo 33)? ___________________ 

21. Quem estava reunido? _______________________________________________________ 

22. O que as pessoas reunidas tinham a dizer (versículo 34)? ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

23. O que os dois que caminharam para Emaús compartilharam (versículo 35)? 
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a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

REFLEXÃO: 

1. É fácil imaginar esses dois discípulos caminhando e falando sobre os acontecimentos dos 

últimos dias. Para eles, nada era tão importante quanto o sofrimento e a morte do seu 

Mestre. E agora, para tornar as coisas mais complicadas, surgem relatos de que o túmulo foi 

encontrado vazio e o seu corpo havia desaparecido. As mulheres não o encontraram no 

túmulo. Pedro e João foram ao túmulo para confirmar o que as mulheres haviam dito e não 

encontraram o corpo dele. Era o sofrimento e a morte de Jesus o ponto final sobre seu corpo 

e agora ele estava faltando? Foi sobre isso que todos estavam falando? O que o anjo havia 

dito (Lucas 24.5b-6)? ____________________________________________________ 

Seus pensamentos: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Sobre o que você acha que estaria falando se estivesse caminhando com esses homens? __ 

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

1. Os eventos e acontecimentos da minha vida me impedem de ver Jesus? Pense em uma época 

em que você esteve tão preso a eventos/acontecimentos de sua vida que Jesus parecia 

obscuro e irreconhecível: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Quais são as minhas expectativas sobre Jesus? O que espero que faça por mim, por minha 

família e por meus amigos? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

O que espero que ele faça por aqueles que o seguem? ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Como as minhas próprias expectativas sobre Jesus me impedem de ver Jesus como ele é? _ 

__________________________________________________________________________ 
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3. O povo esperava encontrar o corpo de Jesus num túmulo. Onde estou procurando por Jesus? 

Onde espero encontrá-lo? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Onde Jesus disse aos discípulos que o encontrariam (Lucas 24.27) _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

REFLEXÃO: 

1. Era fim de tarde quando eles chegaram a Emaús e convidaram Jesus para ficar para o jantar. 

O versículo 29 diz que eles "insistiram com ele". Mostrar hospitalidade para o estrangeiro 

pode ser uma rica bênção.  

a) O apóstolo Paulo nos encoraja com as palavras: _________________________________ 

________________________________________________________.” (Romanos 12.13)  

b) Em Hebreus 13.2 lemos: "Não deixem de ______________ _______ aqueles que vêm à 

casa de vocês; pois alguns que foram ____________ receberam anjos, sem _________.” 

2. Jesus estava pronto para se revelar a estes homens. Quando ele estava à mesa com eles: 

a) Pegou ______________________________________________, 

b) E deu _______________________________________________, 

c) Depois ______________________________________________. 

3. Muitas coisas haviam acontecido durante todo o dia, mas Jesus tinha mais um 

acontecimento que queria que eles experimentassem. O que aconteceu quando estavam 

sentados à mesa (versículo 31)? “Aí os __________ deles foram ___________, e eles 

____________ Jesus.” Eles pessoalmente encontraram o Vivo Senhor Jesus! 

 

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO:   

1. Como será que é ter meu coração queimando dentro do peito enquanto Jesus fala comigo e 

abre a Escritura para mim? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Que mudanças posso fazer em minha vida que me dariam mais experiências de “arder o 

coração”? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ORAÇÃO: Senhor Santíssimo, a ressurreição é o mais importante sobre ti. Tu foste enviado pelo Pai 

para redimir a Israel. Tu foste o enviado pelo Pai para me redimir. Através da tua Palavra, abre os 

meus olhos para te ver e faze meu coração arder dentro de mim. Dá-me força e zelo para 

compartilhar com os outros a verdade que tu ressuscitaste dos mortos! Que eu nunca pare de te 

agradecer e louvar. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO CINCO 

 

 

EU ENVIO VOCÊS 

 

 

JOÃO 20.19-23 – JESUS, MINHA PAZ 

  

 

 

 

VISÃO GERAL DA LIÇÃO CINCO 

 

Visão geral  

Introdução 

Lição Cinco: João 20.19-23 

 Por medo dos judeus 

 Jesus aparece 

 O presente da sua paz 

 O presente do seu plano 

 O presente do seu poder  

 O presente do seu propósito 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguém poderia pensar que o dia, com todas as suas atividades, havia terminado, e os que estavam 

reunidos estavam esgotados física e emocionalmente. No entanto, o dia não havia terminado para 

os discípulos. Os discípulos de Emaús acabaram de voltar, cansados de sua longa caminhada, e ainda 

assim ansiosos para compartilhar a sua experiência. Eles ainda estavam contando sua história aos 

outros quando Jesus apareceu outra vez. Onde foi dessa vez? 

O Senhor Ressuscitado deu presentes para aqueles que o seguiam. Ao estudar a Lição Cinco preste 

atenção nestes presentes! São presentes daquele que primeiro os deu aos seus discípulos e agora 

os repassa a você e a mim. Receba-os graciosamente e com gratidão. Com cuidado desembrulhe 

estes presentes e preste muita atenção quando Jesus fala sobre eles. Peça a Jesus como usar da 

melhor maneira esses presentes, para honrar o seu santo nome e glorificar a nosso Pai que está nos 

céus.  
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LIÇÃO CINCO 

 

Parte 1 

 

INTRODUÇÃO: Esta história seguinte está registrada no evangelho de João. A Bíblia diz que, depois 

que Jesus se revelou aos discípulos em Emaús, eles voltaram imediatamente a Jerusalém (Lucas 

24.33). O que os Onze contaram quando eles chegaram (versículo 34)?  

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

Depois, os dois contaram aos outros (versículo 35): 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

Lucas diz no versículo 36: "Enquanto estavam ____________ isso, ____________ apareceu de 

____________ no meio deles e disse: ________________________________________________!” 

Vamos continuar com esta próxima história em João 20. 

 

TAREFA: Leia João 20.19-23. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Que horas do dia eram (versículo 19)? ___________________________________________ 

a) O que havia acontecido mais cedo naquele dia (versículo 1ss)? _____________________ 

b) Sobre o que foi toda aquela confusão (versículos 2 e 9)? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Onde estavam os discípulos? Qual era o cenário (versículo 19)? ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Por que estavam com medo? __________________________________________________ 

4. De forma muito simples, João diz que ____________ chegou e ___________ no meio deles 

(versículo 19). 

5. Qual foi a sua saudação? ______________________________________________________ 

6. Lucas 24.37 diz qual foi a reação imediata dos discípulos: ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7. Jesus perguntou por que estavam _____________ e por que havia tantas ___________ nas 

suas mentes? Sua reação inicial à aparição de Jesus foi pensar que Jesus era um ________. 

8. Para trazê-los do seu medo à realidade da presença dele, o que Jesus lhes disse (Lucas 

24.39)? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

9. Qual foi a reação deles quando viram suas mãos e pés (versículo 41)? _________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tudo isso era bom demais para ser verdade! 

10. Volte para João 20 de novo. João também relata: "Eles ficaram ____________________ ao 

verem o Senhor.” (Versículo 20b) 

 

REFLEXÃO: 

1. Não é difícil imaginar que as pessoas escondidas na sala estavam exaustas. Tinha sido um 

longo dia, começando com o relato das mulheres, cedo de manhã, e então a corrida até o 

túmulo, que fez João crer e Pedro se perguntar o que havia acontecido. Então, no meio da 

confusão, Maria Madalena relatou que tinha visto o Senhor e, para completar, os discípulos 

voltaram de sua viagem a Emaús dizendo que Jesus apareceu por lá. O que mais poderia 

acontecer naquele dia? Coloque-se no lugar deles. O que você faria com tudo isso? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. E depois há a gama de emoções. Sem dúvida, estavam com medo num momento e viveram 

com esperança no seguinte. Estavam assustados e incomodados e depois muito felizes e 

maravilhados com o que parecia ser bom demais para ser verdade... mas talvez impossível. 

Afinal, como ele poderia ter ressuscitado dentre os mortos? Sabiam que estava morto. 

Nicodemos e José o sepultaram. Agora, parece, ele está aparecendo em todo lugar. O que 

você faria com tudo isso? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

EXERCÍCIO:   
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1. Jesus repete o que dissera antes: “_________________________________." (João 20.21a) 

2. Então lhes diz: "Assim como o ______________ me __________, eu também ___________ 

vocês." 

3. Versículo 22: Então, o que ele fez? ______________________________________________ 

E o que ele disse? ___________________________________________________________ 

4. Versículo 23: Ele continua e o que lhes diz? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ENSINO: Jesus, o Senhor ressuscitado, vem e traz quatro presentes ao seu povo, aos seus enviados, 

a você e eu. Todos estes presentes estão mencionados nestes três versículos: João 20.21-23. 

1. Jesus traz o presente da sua paz. 

Que presente estas pessoas precisavam mais do que a paz? Estavam experimentando tudo, 

menos paz. Seu líder fora executado. Um dos seus amigos não só traiu seu líder, mas 

cometeu suicídio. Nunca tinham visto tanta violência e ódio da parte de seus líderes 

religiosos. Seu sonho da libertação de Israel da opressão dos romanos foi suprimido. Suas 

expectativas foram despedaçadas. Todos devem ter pensado que ele desceria da cruz e 

salvaria a si mesmo e a eles, mas ele morreu e os deixou com medo pelas suas vidas. 

O que estava acontecendo atrás das portas fechadas? Falavam do que saiu errado, como 

tudo aconteceu tão rápido, como ele os avisara? Será que lembravam do que ele dissera? 

Será que admitiam para si mesmos e uns aos outros que não acreditaram que era possível? 

Admitiam que não queriam acreditar que ele realmente morreria? Será que se sentiam 

culpados por abandonar e fugir de Jesus, tal como ele disse que aconteceria? Agora estavam 

com medo dos judeus. Quando eles viriam atrás deles? Todos sabiam que eram seus 

seguidores.  

Estavam enfrentando a realidade da sua própria impotência? Não tinham poder algum sobre 

o seu líder. Neste momento, não tinham ideia de onde ele estava. Não tinham poder sobre 

suas circunstâncias e nenhum poder sobre a morte. Não tinham nem poder sobre as 

respostas para seus medos e não tinham qualquer poder sobre o próprio futuro. Estavam 

impotentes! Com essa reviravolta de emoções, insegurança e medo, desejavam o presente 

da paz! Seus pensamentos: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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A paz é nossa. Ela cura o nosso relacionamento com Deus e restaura o nosso relacionamento 

com nossos semelhantes, os seres humanos. A paz nos reconcilia com o Pai através do 

sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A paz é o presente de Deus para aqueles que 

creem que ele é o Salvador do mundo. A paz nos capacita a ouvir o plano de Deus e ouvir o 

seu convite de nos juntarmos a ele, quando ele pretende alcançar e salvar quem está perdido 

e não sabe do seu amor. A paz nos capacita a respirar fundo e receber o seu poder através 

do Espírito, que dá poder a mim e a todos os crentes de participar em seu propósito de levar 

perdão, esperança e nova vida a todos através da mensagem de Jesus, nosso Senhor 

ressuscitado! Seus pensamentos: ______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

1. O que você teme? O pensamento de Jesus lhe saudando com as palavras "a paz esteja com 

você" o assusta? Ele deseja entrar para que você possa tocá-lo, senti-lo, abraçá-lo e vê-lo 

como ele é. Ele está vivo! Ele venceu a morte! 

2. Jesus está vivo e quer entrar nos lugares fechados da sua vida, em seu coração. Ele quer 

penetrar nas paredes, portas, fechaduras e quaisquer outros obstáculos nos quais você está 

se escondendo. Ele quer lhe dizer: "A paz esteja com você". Ele quer se dar a você. 

3. Onde na sua vida você quer que ele traga o seu presente de paz? _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

ENSINO (continuação): 

2. Jesus traz o presente do seu plano. 

Ele lhes disse: "Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Podemos questionar 

se este é um grande presente. O Pai o enviou e ele foi crucificado. Agora ele está me enviando? 

Não sei o que isso quer dizer... 

Ele mantém o plano, a sua visão para o mundo, e me convida a participar dele. Sua visão está 

sendo realizada desde o início dos tempos. Seu plano é estabelecer o seu Reino e ele deseja 
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que toda a humanidade participe e faça parte dele. O Senhor ressuscitado diz aos que estão 

reunidos que fazem parte do plano e que o plano realmente é muito simples: 

a) Estou enviando vocês. Sou o único que tem esta autoridade. A autoridade é dada. Porque 

estou os enviando, vocês têm a minha autoridade. 

b) Vocês vão ser minhas testemunhas. Vão dar testemunho de mim, não para si mesmos. 

Vão testemunhar do que viram, ouviram e sabem. 

c) Vocês irão até os confins da terra. Esta é a minha visão. 

 

APLICAÇÃO: 

1. O presente de Jesus do seu plano assusta você? Você já usou a autoridade de outra pessoa? 

Pense no que o plano dele significa para sua vida quando ele o autoriza a usar a autoridade 

dele: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Você compreende que todos somos enviados por ele e chamados para "ir" a algum lugar, 

para o qual ele está enviando você para levar a paz e o poder dele? ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Jesus está me pedindo para morrer para mim. Ele morreu para que eu pudesse viver. O que 

precisa morrer dentro de mim para que através da minha vida alguém possa receber a vida 

eterna dele? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: Tire um momento para agradecer pelo presente da paz e pelo seu convite e por ser 

enviado com sua autoridade. ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ENSINO (continuação): 

3. Jesus traz o presente do seu poder. 

Depois _____________ sobre eles e disse: "______________ o __________ __________.” 

(João 20.22) Ele soprou sobre eles. O hálito dele tem vida e dá vida. Em Gênesis 2, Deus 
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estava intimamente envolvido com a criação do homem. O que é dito no versículo 7b? ___ 

__________________________________________________________________________ 

Em Isaías 42.5 é que dito Deus "deu _________ e __________ a todos os seus moradores." 

O poder de Deus é seu presente para nós e vem por meio do seu Espírito Santo. Lucas 24.49 

diz que virá sobre vocês "o ___________ de cima". Em João 20.22 Jesus disse: "Recebam o 

Espírito Santo". É como se ele dissesse: "Respire profundamente. Inale e receba o meu 

Espírito." O Espírito Santo é o poder dele para realizar o plano! Com seu Espírito, não existem 

barreiras que não possam ser ultrapassadas, pois o próprio Deus é nosso parceiro. Não 

somos enviados por nossa própria conta e esperando que Deus nos capacite. Estamos nos 

unindo a ele na missão dele.  

 

APLICAÇÃO:   

1. Cada dia peço por um novo derramamento do Espírito de Deus na minha vida, para que eu 

possa... 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

2. Cada dia peço para ser liberado de tudo que me impede de me unir a Deus em sua missão 

de estabelecer o seu reino no coração e na vida das pessoas a quem alcanço como 

testemunha dele, a saber... 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: Cada dia agradeço a ti pela parceria que compartilhamos: ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

ENSINO (continuação): 

4. Jesus traz o presente do seu propósito. 
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O propósito de Jesus ao nos enviar com o sopro vivificador do seu Espírito é que, através da 

nossa vida, outros possam receber o perdão dos pecados. O perdão é a troca pelo pecado. 

Jesus nos perdoou e tomou nossos pecados sobre si. O amor de Deus inicia o propósito de 

Deus. Deus não nos ama porque Jesus morreu por nós. Não, Jesus morreu por nós porque 

Deus nos ama. João 3.16 nos lembra que Deus nos amou e deu o seu Filho. Deus deu Jesus 

para nos salvar, não para nos condenar (João 3.17). 

As pessoas em todos os lugares buscam propósito e significado em suas vidas. Elas 

perguntam: "Qual é o meu propósito na vida?" Esta é uma pergunta universal. Ansiamos por 

um propósito maior do que "comer, beber e ser feliz". Queremos viver uma vida que 

importa. Nesta história, Jesus vincula seu propósito ao nosso propósito. Do mesmo modo 

que o Pai o enviou para trazer amor, perdão e paz ao mundo, assim Jesus agora nos dá o 

mesmo propósito. Seja em minha casa ou no trabalho, na academia ou na vizinhança, posso 

ser uma pessoa que perdoa, ama e traz paz. Este é um grande propósito! Isto dá sentido à 

vida. Isto tem valor eterno. 

 

APLICAÇÃO: 

1. Qual destes quatro presentes é mais precioso para você agora? ______________________ 

Porque ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Sabendo que esses presentes vêm para mim do Senhor ressuscitado, como posso utilizar 

estes presentes de modo a me tornar um parceiro mais eficaz dele em sua missão? 

a) O presente da sua paz: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) O presente do seu plano: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c) O presente do seu poder: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) O presente do seu propósito: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: Coloque sua vida diante do Senhor em oração. Agradeça pelos presentes generosos que 

ele lhe deu que tornam sua vida significativa e com sentido. Peça a orientação e direção de Jesus ao 
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usar esses presentes. Procure usar esses presentes com intenção e peça que ele lhe conceda 

consciência das muitas oportunidades em que estes presentes serão usados para abençoar a vida 

dos outros. ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO SEIS 

 

 

VOCÊ ME AMA? 

 

 

JOÃO 21.1-19 – TOME CONTA DAS MINHAS OVELHAS 

  

 

 

 

VISÃO GERAL DA LIÇÃO SEIS 

 

Visão geral  

Introdução 

Lição Seis: João 21.1-19  

 Vamos pescar 

 Reflexão e aplicação  

 Uau! Que pescaria!  

 Negócios inacabados  

 Olhos fixos em Jesus  
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INTRODUÇÃO 

 

Os discípulos foram para a Galileia, como Jesus tinha instruído eles. Fica a impressão que estes 

homens estavam entediados. Em João 21, decidiram ir pescar. O que aconteceu? Descubra uma 

analogia entre a pescaria e o trabalho do povo de Deus, a Igreja. O que a pescaria poderia ter 

comunicado a eles em relação ao seu ministério como pescadores de homens?  

Podemos fazer a pergunta: "Deus pode me usar?" Mas realmente o que queremos saber, muitas 

vezes, é: "Posso fazer algo tão ruim que Deus não possa e não vá me usar?" Pedro fizera o que nunca 

pensou ser possível quando negou ao seu Senhor. A Bíblia informa que, cheio de remorso, ele saiu 

e chorou amargamente. O perdão foi imediato. Deus nunca retém o perdão. Jesus, porém, sabia 

que havia uma outra questão que precisava ser resolvida. Na Lição Seis, tire um momento e sente-

se calmamente com Jesus e ouça a sua conversa com Pedro. Talvez Jesus esteja respondendo 

também as suas questões. 
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LIÇÃO SEIS 

 

Parte 1 

 

INTRODUÇÃO: Esta próxima história em Amor de Deus – Nossa Vida aconteceu algum tempo depois. 

Muito da história tem a ver com pesca, peixe e pescadores. Jesus disse: "Sigam-me e eu os farei 

pescadores de homens". Ele começou seu ministério com alguns pescadores com estas palavras e 

em João 21 encontramos as palavras mais uma vez: "Sigam-me". 

 

TAREFA: Leia João 21.1-14. 

 

EXERCÍCIO: 

1. Onde esta história acontece (versículo 1)? _______________________________________ 

2. Quem eram as pessoas reunidas (versículo 2)? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. O que Pedro ia fazer (versículo 3)? ______________________________________________ 

E os outros disseram _________________________________________________________ 

4. Como foi a pesca naquela noite? _______________________________________________ 

5. Cedo na manhã seguinte Jesus estava na praia. O que é dito sobre os discípulos (versículo 

4)? _______________________________________________________________________ 

6. Jesus perguntou: “__________________________________________________________.” 

7. Claro, eles não tinham pescado nada. O que Jesus lhes diz (versículo 6a)? ______________ 

__________________________________________________________________________ 

8. E o resultado foi (versículo 6b): ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Quem primeiro reconheceu Jesus (versículo 7)? ___________________________________ 

E ele disse: "É o ____________________________________________________________." 

10. Qual foi a reação imediata de Pedro (versículo 7b)? ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. O que os outros discípulos fizeram (versículo 8)? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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12. O que foi preparado para eles mesmo antes de chegarem (versículo 9)? _______________ 

__________________________________________________________________________ 

13. O que Jesus pediu que fizessem (versículo 10)? ____________________________________ 

14. Pedro subiu a bordo e ajudou a arrastar a rede para a terra. O que é dito (versículo 11)? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

15. Jesus os convidou a _________________________________________________________. 

16. Todos os discípulos ____________ que era o ____________ (versículo 12). 

17. O que Jesus fez com o peixe e o pão (versículo 13)? ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

REFLEXÃO:   

1. É interessante observar Pedro nestes poucos versículos. Tanto o anjo no túmulo como Jesus 

haviam dito às mulheres que dissessem aos seus discípulos para ir para a Galileia e esperar 

por ele lá. Encontramos Jesus na Galileia, mas Pedro parece estar aborrecido, sentado com 

os outros discípulos e, aparentemente, sem nada para fazer. Ficar esperando sem nada para 

fazer era algo difícil para Pedro, então ele decidiu ir pescar e os outros resolveram ir com 

ele. A próxima coisa que lemos sobre ele é que ele está pulando para fora do barco, na água, 

para nadar até Jesus! Então ele está subindo a bordo do barco e ajudando a arrastar para 

terra a rede cheia de peixes grandes. Parece que está explodindo de energia! É como se ele 

não conseguisse fazer o suficiente para Jesus... ou... talvez esteja desconfortável perto de 

Jesus por causa de problemas não resolvidos... ou... À luz da sua traição ao seu Mestre, o 

que poderia estar acontecendo com Pedro? Seus pensamentos: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Demos uma rápida atenção para Pedro, o pescador. Agora, quais são seus pensamentos 

sobre a pescaria milagrosa (versículo 6) e as redes que não rasgaram (versículo 11)? É difícil 

de acreditar? Este é o cerne da história? Como a história dos peixes e das redes pode revelar 

o coração de Deus para as pessoas que ainda precisam conhecê-lo, para aqueles que 

precisam ser pescados e envolvidos no amor de Deus (a rede) e trazidos para o seu Reino, 
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sua Igreja (o barco)? O tamanho da pescaria é maior do que qualquer um desses homens 

poderia imaginar e ainda assim, independentemente do tamanho da pescaria, as redes não 

rasgaram. O que Jesus estava mostrando? O que o Mestre Pescador estava lhes ensinando? 

O que era possível com a simples ordem de lançar sua rede do outro lado do barco? Como 

somos parceiros de Jesus e de outras pessoas jogando, arrastando e recolhendo a rede para 

trazer o peixe a Jesus (versículo 10)? Como somos parceiros de Jesus e um do outro para 

capturar o mundo na rede dele? Seus pensamentos: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: 

1. Jesus disse: "Joguem a rede..." Como um pescador de homens, qual é a rede que estou 

jogando? __________________________________________________________________  

2. Onde estou jogando minha rede? Na minha casa? Meu bairro? Meu caroneiro? Onde estão 

os peixes? _________________________________________________________________ 

3. Jesus disse: "Tragam alguns... que pescaram..." Você é um pescador, pescando aqueles que 

Deus ama! Compartilhe a sua história. Jesus quer ouvir tudo sobre sua pescaria! Qual foi a 

sua isca? Onde você foi? Você usou uma rede? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Quem está convidando a pescar com você? Se outras pessoas o seguem, aprenderão como 

ser pescadores? O que vai mostrar para elas para que possam aprender? ______________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

INTRODUÇÃO: Jesus ainda tinha alguns negócios inacabados com Pedro. As coisas não estavam 

resolvidas. Pedro, sem dúvida, sabia que fora perdoado. Sabemos que Jesus tinha aparecido a ele 

no dia da sua ressurreição (Lucas 24.34) e podemos apenas imaginar como foi para Pedro ver toda 

a sua admiração com o que havia acontecido (Lucas 24.12) ser dissolvida pela presença de seu 

Senhor ressuscitado. Mas a questão não resolvida permanecia: "Jesus, posso pecar de tal forma que 

você se recusará a me usar?" 
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TAREFA: Leia João 21.15-19 

 

EXERCÍCIO:  

1. Eles tinham acabado de comer e Jesus começou a falar com Pedro. O que Jesus perguntou a 

Pedro (versículo 15)? _______________________________________________________ 

2. E Pedro respondeu: “_______________________________________________________." 

3. Jesus perguntou: “__________________________________________________________.” 

4. Os versículos 16 e 17 são quase uma repetição do versículo 15. Você me ama? Você sabe 

que eu o amo. Tome conta das minhas ovelhas. Pedro negou Jesus três vezes e para cada 

vez Jesus fez a Pedro a mesma pergunta e deu a Pedro a mesma ordem. A metáfora muda. 

João contou uma história de pescaria, mas Jesus se refere a _________________________. 

“Tome conta das minhas ___________________.” 

5. Em seguida, no versículo 18, Jesus compartilhou com Pedro o que iria acontecer com ele 

quando fosse idoso: 

a) O que Jesus disse sobre ele mais novo? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b) O que Jesus disse que aconteceria quando fosse idoso? _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. É interessante ouvir como Jesus fala sobre a morte de Pedro. Ele falou sobre isso como fez 

com a sua própria morte. Jesus falou da morte de Pedro como uma maneira de _________ 

___________ (versículo 19). Observação: A tradição diz que Pedro e sua esposa foram ambos 

crucificados e que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É difícil acreditar que uma 

morte assim faz com que Deus seja louvado, mas a fé se baseia nas palavras de Jesus.  

7. Então Jesus reintegra Pedro com as mesmas palavras que usou três anos antes, quando 

chamou Pedro em Mateus 4.20: “_____________ ______________.” O Senhor conhecia o 

coração de Pedro. Sabia que Pedro o havia negado. Sabia que Pedro estava triste pelo que 

havia feito e se arrependeu. Sabemos que ele saiu e chorou amargamente (Lucas 22.62). 

Pedro precisava saber que ainda era valioso para Jesus. Jesus tornou as coisas muito claras. 

"Você, Pedro, siga-me, mesmo até à cruz e eu lhe digo que, seja na vida ou na morte, você 

vai glorificar a Deus." 
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Parte 4 

 

APLICAÇÃO: Também nós somos convidados a manter nossos olhos fixos em Jesus quando o 

seguimos. Hebreus 12.2-3 diz: "Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus... Ele não deixou que a 

cruz... Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, 

vocês, não desanimem, nem desistam.” Conhecendo um pouco mais sobre Pedro nesta história em 

João 21, e agora lendo sobre Jesus e a cruz em Hebreus 12, sou desafiado a "manter meus olhos 

fixos em Jesus". 

1. O que isso significa para mim, quando penso em minhas amizades? ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. O que isso significa para mim, quando penso em meu estilo de vida? __________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. O que isso significa para mim, quando penso em minha cruz? ________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO:   

1. Lucas nos diz algo que não está registrado em nenhum dos outros evangelhos. O que Jesus 

disse a Pedro em Lucas 22.31-32? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Pense nesta passagem à luz de João 21.15-17. Jesus disse a Pedro: 

a) Versículo 15: ________________________________________ 

b) Versículo 16: _________________________________________ 

c) Versículo 17: _________________________________________ 

A Pedro foi dada a oportunidade de expressar seu amor a Jesus, animando os seus irmãos 

(Lucas 22.32). 

3. À luz da negação de Pedro a Jesus, como esta experiência pessoal de vida pode — tendo 

negado a Jesus e recebido o seu perdão — ter dado significado à sua mensagem e animado 

os irmãos? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Como alguém que vive sabendo do perdão de Deus, como suas próprias fraquezas e falhas 

podem se tornar um meio que Deus usa para fortalecer outros? ______________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: Jesus falou de ovelhas em outro momento, em João 10.3b-4. “As ovelhas 

__________________________________________________________ as chama pelo seu nome." 

Para aqueles que são um pouco mais ambiciosos e gostariam de acrescentar outra parte da Palavra 

de Deus à sua memória, o próprio Pedro encoraja em uma carta que ele escreveu para as Igrejas da 

Ásia Menor, Turquia nos dias atuais. Em 1 Pedro 5.2 ele incentiva os líderes da Igreja: "Cuidem bem 

do rebanho ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

mas com o verdadeiro desejo de servir.”  

 

ORAÇÃO: Jesus, mais uma vez ouvi tuas palavras: "Siga-me". Tu me pedes para tomar conta das 

tuas ovelhas para que também possam te seguir ao ouvirem tua voz, porque elas te conhecem. Que 

eu possa ser fiel em meu serviço ao te seguir com os olhos fixos em ti. Mantém-me perto de ti e, 

quando eu me desviar e fizer o que é errado, restaura a tua ovelha errante. Jesus, em humildade 

me ajoelho diante de ti sabendo que afastado de ti não posso fazer nada e que contigo todas as 

coisas são possíveis. Dá-me a coragem de lançar a minha rede para que tu possas trazer outros para 

a segurança dos teus braços amorosos, pelo poder da tua ressurreição. ____________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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LIÇÃO SETE 

 

 

VÃO POR TODO O MUNDO 

 

 

MARCOS 16 – O MANDATO DE JESUS 

  

 

 

 

VISÃO GERAL DA LIÇÃO SETE 

 

Visão geral  

Introdução 

Lição Sete: Marcos 16 

 A mão direita  

 Recusa em crer  

 A ascensão de Jesus  

 A ordem de Jesus  

 Versículos chave  
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INTRODUÇÃO 

 

Então, onde está Jesus agora? Parece que ele desapareceu atrás de uma nuvem. Ele disse que nunca 

iria nos deixar nem nos abandonar. Então, onde ele está? De certa forma, podemos nos sentir um 

pouco como os discípulos, olhando para as nuvens e nos perguntando o que aconteceu com o líder 

vitorioso deles. Para onde ele foi? 

A Lição Sete conclui o estudo da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. 

Toda a história bíblica apontava para este momento no tempo. O Antigo Testamento aguardava 

com expectativa a vinda do Messias, o Ungido, o Cristo que foi prometido por Deus para ser o 

Redentor. Os crentes do Novo Testamento relembram a cruz e o túmulo vazio, pois na morte e 

ressurreição de Jesus temos tudo que precisamos para esta vida e a próxima. Temos um Salvador 

que fez isso tudo. Ele fez por nós o que não éramos capazes de fazer. Ele nos redimiu com seu 

precioso corpo e sangue, sacrificando-se para o perdão dos nossos pecados.  
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LIÇÃO SETE 

 

Parte 1 

 

INTRODUÇÃO: Ouvimos a maior história jamais contada. Três dos quatro evangelhos, no entanto, 

têm mais uma história. Mateus, Marcos e Lucas nos dizem o que aconteceu com Jesus. Afinal, ele 

morreu, mas também ressuscitou. Ele viveu e apareceu vivo para muitos, especialmente aos seus 

discípulos e àqueles que o seguiram. Mas onde ele está agora? Ele ainda está vivo e vivendo em 

algum lugar? O que aconteceu com ele? Vamos ouvir o que dizem os evangelhos. 

 

ENSINO: Precisamos de tempo para retroceder. Precisamos voltar para o julgamento de Jesus diante 

do Sinédrio, em Mateus 26.63-64. Caifás, o sumo sacerdote, exigiu que Jesus confirmasse ou 

negasse se ele era o __________, o ___________ de ___________. Qual foi a resposta de Jesus no 

versículo 64a? _________________________________________________________________ 

Jesus faz uma profecia no versículo 64. O que ele diz a todos eles? __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Quem era esse "Poder" que Jesus menciona? Veja Marcos 16.19. ___________________________ 

E o que significa que Jesus estaria sentado à mão direita deste Poder? Sentar-se à mão direita indica 

que Jesus era a voz de Deus. Lembre-se do que João diz em João 1.1,2. Ele se refere a Jesus como o 

___________ que se fez carne e habitou entre nós. 

Sentado à mão direita é a posição do Filho, a posição do Príncipe, do Filho primogênito do Pai. Esta 

é a posição de governo e autoridade, a posição de poder. Qual é o poder que Jesus tem, de acordo 

com Efésios 1.19-21? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Que outra informação recebemos sobre a mão direita de Deus das seguintes passagens? 

a) Romanos 8.34? _____________________________________________________________ 

b) Hebreus 1.3b-4? ____________________________________________________________ 

c) Hebreus 12.2? ______________________________________________________________ 

 

TAREFA: Leia a história compartilhada em Marcos 16.9-16 e veja a profecia de Jesus cumprida. O 

relato de Marcos resume brevemente a Páscoa e o que se seguiu. (Estudiosos da Bíblia nos dias 
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atuais acreditam que, originalmente, Marcos terminava com o versículo 8 e que os demais versículos 

foram adicionados alguns anos mais tarde. No entanto, estes versículos apoiam os eventos da 

ressurreição em outros evangelhos e nos dão informações adicionais.) 

 

EXERCÍCIO:  

1. A quem Jesus apareceu primeiro, no dia em que ressuscitou (versículo 9)? _____________ 

2. O que é dito sobre ela? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Depois que ela viu Jesus, a quem ela foi e falou (versículo 10a)? ______________________ 

4. Como eles são descritos (versículo 10b)? _________________________________________ 

5. Qual foi a reação deles às notícias que Maria lhes trouxe (versículo 11)? _______________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Marcos continua e relata sobre os homens que estavam viajando para _________________ 

Veja Lucas 24.13ss. O que eles relataram? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Qual foi a reação dos discípulos ao seu relato (Marcos 16.13)? _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Mais tarde, Jesus apareceu a quem (versículo 14)? _________________________________ 

9. Jesus os repreendeu por ______________________________________________________ 

e _________________________________________________________________________ 

10. Apesar da sua recusa em crer, o que Jesus lhes disse (versículo 15-16)? “___________ pelo 

__________ inteiro e __________ o evangelho a todas as __________. Quem __________ e 

for ___________ será ___________, mas quem não ___________ será ___________.” 

 

Parte 2 

 

REFLEXÃO: Vamos parar por aqui um momento para refletir sobre algumas coisas. 

1. Os discípulos estavam tão envolvidos em seu choro e luto que parece que preferiam seu 

sofrimento em vez da Boa Nova que Maria e as outras mulheres trouxeram para eles, a boa 

notícia que Jesus estava vivo. Ele ressuscitou! Eles não ______________ nela. 

2. Os dois homens encontraram Jesus no caminho de Emaús e, quando seus olhos foram 

abertos, reconheceram Jesus, retornaram e caminharam de volta a Jerusalém, onde os 
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discípulos estavam escondidos, para relatar que Jesus estava vivo. Eles o tinham visto. Ele 

ressuscitou! Novamente, de acordo com o evangelho de Marcos, os discípulos também não 

______________ neles. 

3. Então, Jesus apareceu enquanto os Onze estavam comendo. Lembre-se, Jesus queria que as 

mulheres contassem aos discípulos que ele havia ressuscitado (Mateus 28.9-10). Seriam os 

primeiros a saber. Em vez disso, responderam às notícias delas com incredulidade. Por causa 

de que Jesus os repreendeu? 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

Será que Jesus diria a mesma coisa para as pessoas hoje, especialmente repreendendo 

aqueles que são teimosos e se recusam a crer. Seus pensamentos: ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

APLICAÇÃO: Se Jesus viesse jantar em sua casa, ele iria te repreender por sua falta de fé e sua 

“recusa teimosa" em acreditar naqueles que compartilharam com você tudo o que viram e ouviram? 

Por quê? Por que não? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZAÇÃO: Marcos 16.15-16 são palavras que Jesus falou aos seus discípulos. Foi a ordem 

para IR. Era a ordem de ir por todo o MUNDO. Foi a ordem de ir por todo o mundo e PREGAR a Boa 

Nova a toda a criatura. Era a promessa de que todo aquele que CRER e for batizado será salvo. Era 

também a sua Palavra que disse que quem não ___________ será ___________. Mas observe que 

é somente a falta de fé que condena a pessoa. Quem não crer será condenado. 

Copie estes versículos em um dos seus cartões. Estas palavras faladas por Jesus nos dão conforto 

em saber que seremos salvos se crermos. Receberemos a vida eterna. Leve esta Boa Nova por aí em 

sua carteira ou bolsa. É a melhor notícia que você pode compartilhar! 

 

ORAÇÃO: Senhor Jesus, dá-me a fé para crer que realmente ressuscitaste dos mortos. Dá-me a fé 

para crer que, assim como tu vives, eu também viverei. Dá-me a fé para crer que esta Boa Nova 

apresenta a minha salvação. Dá-me a coragem de ir por todo o mundo e compartilhar essa Boa Nova 

com outras pessoas, para que eles possam te conhecer, Jesus, como o Senhor e Salvador da vida 

delas. _______________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

INTRODUÇÃO: Ao continuamos com Marcos 16, observe o número de vezes que a palavra "crer" é 

usada. Qual era a questão para Marcos? Para ele, qual era o cerne da mensagem da ressurreição? 

Era somente de que os eventos da Páscoa aconteceram? Ele parece chateado com os discípulos, 

aqueles que o conheceram melhor. Foram eles que foram convidados: "Sigam-me." Foram eles que 

deram a Jesus o pão e o peixe e viram cinco mil pessoas sendo alimentadas. Foram eles que 

sentaram a seus pés e prestaram atenção quando ele os ensinava. Será que estes homens não 

compreendiam que era a fé que tornava possível que eles cressem em quem ele era? Foi a fé que 

permitiu que eles cressem que ele era o Filho de Deus, seu Senhor vivo. Alguns deles eram tão 

teimosos que se recusavam a crer? Jesus os chamou a ter fé e crer. Jesus os chamou a deixar de 

lado a sua incredulidade e crer que o que lhe fora dito era verdade. Mas Jesus não os abandonou 

por causa da sua incredulidade. Ele os amou até o fim e apareceu aos Onze para que pudessem ver 

por si mesmos. E então ele disse a Tomé (João 20.29): "Você __________ porque me viu? 

__________ são os que não viram, mas assim mesmo __________!” 

 

TAREFA: Leia Marcos 16.17-18. 

 

EXERCÍCIO:  

1. Jesus disse que sinais iriam acompanhar aqueles que creem. Ele disse: "Em meu nome: 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________ 

e) ________________________________________________________________________ 

2. No livro de Atos lemos que estas coisas aconteceram. Comece a ver os sinais que 

acompanhariam os que creem. Quais são os sinais nestas passagens? 

a) Atos 5.16 ________________________________________________________________ 

b) Atos 8.7 _________________________________________________________________ 
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c) Atos 16.18 _______________________________________________________________ 

d) Atos 10.46 _______________________________________________________________ 

e) Atos 19.6 ________________________________________________________________ 

f) Atos 28.3-5 ______________________________________________________________ 

 

REFLEXÃO:  

1. Estes eram os mesmos homens que se recusaram a crer no que lhes foi dito? Poderia Jesus 

usá-los apesar da sua relutância em crer? Jesus os usaria para realizar o seu ministério? Que 

tipo de homens eles eram? Que tipo de professor ou mestre deixaria seu ministério nas mãos 

deles? Suas reflexões: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Neste aspecto, não dá para deixar de perguntar se alguns deles nunca creram, mas sempre 

duvidaram. Suas reflexões: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. É importante compreender a diferença entre "acreditar" e "ter fé em". Pode-se acreditar em 

muitas coisas, mesmo em coisas que são falsas. Ter fé em Jesus é mais do que acreditar que 

o que ele fez é verdade. Pois “ter fé" significa confiar naquilo que Jesus fez para a salvação 

da própria pessoa. Assim, quando os cristãos dizem: "Eu acredito em Jesus", eles estão 

realmente dizendo que colocam sua confiança nele para a vida presente e para a vida eterna 

que ele oferece. A fé confia em Deus. Suas reflexões: _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Jesus certamente os deixou com a mensagem das Boas Novas que ele queria que todas as 

criaturas ouvissem. Novamente, somos lembrados: "Quem crer e for batizado será salvo!" O 

coração que crê anseia tornar-se filho de Deus no batismo. Pois no batismo Deus age. Deus 

inicia. Deus nos reivindica tornando-nos seus filhos, dando-nos seu nome (Pai, Filho e Espírito 

Santo). No batismo, somos comissionados a "ir por todo o mundo". Somos seus filhos, 

convidados para a sua missão! Suas reflexões: _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Não podemos deixar de perguntar: "E o indivíduo que não é batizado? Essa pessoa será 

condenada?" Jesus disse aos discípulos que somente aqueles que não creem seriam 

condenados. A incredulidade é a única coisa que pode condenar a pessoa. A fé oferece vida 
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e salvação. Suas reflexões: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

TAREFA: Leia novamente Marcos 16.19-20 

 

EXERCÍCIO: 

1. Depois de Jesus terminar de falar aos seus discípulos, o que aconteceu (versículo 19)? 

a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

2. Lucas acrescenta um pouco mais. Depois que Jesus falou aos discípulos, ele os __________ 

(Lucas 24.50). E enquanto estava abençoando eles, se __________ deles e foi ___________ 

__________________________________________________________________________ 

3. O livro de Atos também foi escrito por Lucas. Ele nos dá mais informações em Atos 1.9. Que 

coisas interessantes você observa nos versículos 9-11? 

a) Uma ___________ o cobriu e eles não puderam ________________________________ 

b) E o que aconteceu então? __________________________________________________ 

c) O que os anjos pediram aos discípulos? _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) O que os anjos disseram? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Em Mateus 28.17 é dito que os discípulos ___________ Jesus. E então vieram as palavras 

pungentes: "mas alguns ____________". Será que Jesus investiu sua vida e ministério em 

alguns que nunca acreditariam, mas somente continuariam a duvidar dele? Na verdade, não 

sabemos. Sabemos o que Marcos e Lucas nos dizem.  

a) Marcos 16.20 diz que 

i. Os discípulos foram _____________ o evangelho por toda parte 

ii. E o Senhor os _____________ 

iii. E o Senhor __________ a mensagem por meio de __________ 

b) Lucas 24.52 diz que 

i. Eles o __________ 
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ii. E _________ para Jerusalém cheios de __________ 

iii. E passavam o tempo todo no _________, ___________ a Deus 

 

REFLEXÃO: 

1. Jesus abençoou seus discípulos. Eles o adoraram. Ele os deixou. Eles voltaram para Jerusalém 

com grande alegria. Ele foi preparar um lugar para eles (João 14.2). Eles estavam 

continuamente no templo, louvando a Deus. Alguma coisa poderia ser melhor do que isso? 

Você percebe que está faltando alguma coisa? Volte para Atos 1.4. Qual é a ordem que Jesus 

deu aos seus discípulos? Fiquem em _______________________________________ até 

_______________________________________________________________________ 

Qual foi o presente que seu Pai havia prometido? Veja João 14.25-26. Jesus celebrou a 

Páscoa com seus discípulos antes de ser traído. Qual era a sua promessa a respeito do que 

deveriam esperar? 

a) Quem o Pai enviaria? _____________________________________________________ 

b) O que o Espírito faria? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

c) Que outras coisas são ditas sobre o Espírito em João 14.16? 

i. Que nomes lhe são dados? ______________________________________________ 

ii. Como o conheceremos (versículo 17)? 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

2. É difícil compreender, mas o Espírito de Deus vive conosco e, apesar de isso ser esmagador, 

precisamos entender que o Espírito dele vive em nós. Sua promessa é de nunca nos deixar 

nem nos abandonar. O Espírito da Verdade, o próprio Jesus, vive conosco e vive em nós. Mas 

o Espírito da Verdade ainda não viera. É por isso que foram enviados a Jerusalém e deviam 

esperar pela sua vinda. 

 

Parte 5 

 

INTRODUÇÃO: Às vezes, a linha do tempo dos eventos fica um pouco confusa. É difícil saber 

exatamente quando as coisas aconteceram e em que ordem elas ocorreram. Muitas vezes após a 

ressurreição, Jesus deu a orientação de que seus discípulos deveriam ir para a Galileia e que lá o 
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veriam (Mateus 28.7,10). É difícil saber quando Jesus os encontrou lá. Sabemos que houve um 

período de 40 dias desde a ressurreição até sua ascensão ao céu, então pode ter acontecido durante 

esses dias. Outra incerteza é se ele ascendeu da montanha referida na Galileia (Mateus 28.16) ou 

se ele subiu ao céu em algum lugar perto de Betânia, que ficava na Judeia. Certamente, quando e 

onde ele subiu ao céu não é o ponto crucial. As palavras de Jesus aos seus discípulos, no entanto, 

nos apresentam o mesmo ensino hoje como foi para eles há tantos anos. As palavras de Jesus aos 

Onze, registradas em Mateus 28.18-20, foram as ordens de marcha do povo de Deus ao longo da 

história do tempo. 

 

TAREFA: Leia Mateus 28.16-20. 

 

EXERCÍCIO:   

1. Onde os discípulos foram (versículo 16)? _________________________________________ 

2. Por que foram até lá? ________________________________________________________ 

3. Eles viram a Jesus e o ____________________ 

4. Mas alguns ____________________________ 

5. Jesus veio a eles. O que lhes disse no versículo 18? _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Portanto! Qual foi a ordem de Jesus aos Onze (versículo 19)? ________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. … e (Versículo 20) ___________________________________________________________ 

8. Qual é sua promessa (versículo 20b)? ___________________________________________ 

 

ENSINO: Existem três versículos chave nas Escrituras que apresentam as Boas Novas de Deus para 

nós em poucas palavras. Encontre-os conforme indicado e copie esses versículos em sua totalidade. 

1. João 3.16-17 _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Em João 3 somos lembrados que Deus agiu em seu amor por toda a humanidade. Seu desejo 

era e continua sendo que todo o mundo seja salvo do pecado, da morte e do diabo. Deus Pai 
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agiu dando o que lhe era mais precioso, seu unigênito Filho. Ele o deu para que todos os que 

creem no seu Filho como seu Salvador sejam salvos e tenham a vida eterna. Deus Pai não 

mandou Jesus para condenar o mundo, mas para salvá-lo! 

2. Efésios 2.8-9 _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

O apóstolo Paulo escreveu estas palavras à Igreja em Éfeso, e estas mesmas palavras foram 

ditas para que as ouçamos hoje. Somos salvos por graça, pelo amor de Deus por nós, que 

nunca pode ser conquistado ou merecido. Somos salvos pelo seu presente da graça para nós, 

seu presente de amor. Seu amor é um presente gratuito que nunca pode ser alcançado por 

qualquer coisa que façamos. É um presente que só pode ser recebido pela fé na obra 

redentora de Jesus. Para nós, Deus diz que seu Filho fez tudo. Tetelestai! 

3. Mateus 28.19-20 ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Em Mateus 28, Jesus nos diz que toda autoridade é dele. Ela lhe foi dada por seu Pai. Agora 

ele diz aos seus discípulos, para nós e para aqueles que vierem depois de nós: "VÃO e façam 

discípulos de todas as nações!” Este é o convite dele para nos unirmos a ele em sua missão 

de fazer discípulos, batizando em seu nome e ensinando a obediência à sua Palavra. Acima 

de tudo, ele dá a sua promessa de estar sempre conosco, até o fim dos tempos. Com estas 

palavras, sabemos que temos o privilégio de pertencer ao seu Reino e sermos seus filhos. 

Com estas palavras, sabemos que o privilégio é uma responsabilidade, a responsabilidade de 

ser seus mensageiros destas Boas Novas para toda a humanidade. Com estas palavras, nos 

é dada a tarefa, a tarefa de ensinar aos outros tudo que foi ensinado a nós, seja muito ou 

pouco. Com estas palavras, temos a promessa, a promessa da sua presença, que nos concede 

a sua paz, que excede toda a compreensão. 

 

MEMORIZAÇÃO: Você provavelmente já deve ter adivinhado qual será seu desafio para memorizar. 

O desejo é que estas três passagens fiquem tão gravadas em sua memória que você seja 

reassegurado da sua própria salvação pela fé na obra e nas palavras do Senhor. E o desejo também 
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é que você nunca mais tenha um momento de tédio em sua vida, mas com entusiasmo participe na 

contínua missão de Deus para o mundo todo e com ele faça discípulos. 

Se você ainda não o fez, não deixe de copiar esses versículos em cartões e apreciar o desafio não 

apenas do trabalho de memorizar, mas também de seguir Jesus em obediência ao seu chamado: 

"Vá, faça discípulos!" 

 

PLANO DE APLICAÇÃO:   

1. Identifique uma área de sua vida na qual você se considera enviado na missão de Deus e 

convidado a compartilhar com ele na tarefa de "Ir, fazer discípulos!" __________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Sabendo que você é um enviado por Deus para o mundo dele, que diferença isso faz para 

você na maneira de viver, cumprindo suas responsabilidades e atividades diárias? _______ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO: Sim, Senhor, eu quero dizer "sim" para ti e ao teu convite de participar na tua missão. 

Reconheço que sei e consigo compreender muito pouco do teu amor por mim, da tua graça que 

oferece perdão para todos os meus erros e falhas. Estou impressionado que apesar do que sabes 

sobre mim, ainda queres que eu me junte a ti. Preciso desesperadamente saber que tua presença 

sempre estará comigo. Preciso ser reassegurado que não somente estás comigo, mas que estás em 

mim. Usa-me, Senhor, abrindo meus olhos para ver as oportunidades de compartilhar o teu amor 

no local de trabalho, na escola, no meu bairro e dentro da minha família. Obrigado por este 

privilégio, responsabilidade e tarefa. Que eu possa te servir fielmente todos os dias da minha vida.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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REVISÃO 

 

Parabéns! Você concluiu ambas as partes do estudo Amor de Deus – Nossa Vida. Você se familiarizou 

com a história da paixão, a história do sofrimento, morte e ressureição de Jesus, como contada pelos 

quatro evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora Jesus soubesse que iria ser traído, 

negado, açoitado, ridicularizado e crucificado, permaneceu obediente à vontade do seu Pai. Sabia 

que era preciso cumprir o propósito para o qual fora enviado. Nós o seguimos desde a ceia da Páscoa 

com seus discípulos até o Jardim do Getsêmani, onde ele lutou em oração. Vimos como Judas o 

beijou e os soldados o levaram para Anás e Caifás. Sentamos em silêncio enquanto víamos a 

simulação de julgamento com o cuspir, bater e flagelar dos soldados. E depois Jesus foi enviado para 

Pilatos, que não encontrou nada de errado com ele, e então enviou Jesus para Herodes. Depois da 

decepção de Herodes, visto que Jesus não fez nada especial para ele, Herodes o enviou de volta a 

Pilatos. Pilatos o mandou crucificar com um aviso oficial onde se lia: "Jesus de Nazaré, Rei dos 

Judeus." Jesus foi crucificado sendo quem era! 

Jesus queria que o mundo ouvisse o "Tetelestai!" Não há mais sacrifícios que antecipem ou apontem 

para o derradeiro sacrifício. Ele foi o sacrifício. Ele fez o pagamento pelo pecado. Deus oferece 

perdão e paz para todos os que creem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. 

Agora é hora de revisar. Lembre-se, isto não é um teste, apenas uma oportunidade para afirmar 

você e o seu progresso enquanto você continua nesta emocionante viagem. As palavras de Jesus 

aos seus discípulos são as mesmas palavras que ele diz a você e a mim: "Assim como o Pai me enviou, 

eu também envio vocês." Com essas palavras, somos convidados a nos unir a Deus em sua missão 

de compartilhar com o mundo que o amor de Deus é a nossa vida!  

 

1. O que aconteceu no Domingo de Ramos? ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Que duas ou três coisas Jesus compartilhou com seus discípulos em João 13-16? 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. Por quem ele orou em João 17? Cite uma coisa que ele pediu por cada um. 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 
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c) ________________________________________________________________________ 

4. Descreva brevemente algo que você lembre sobre cada um desses lugares: 

a) Jardim do Getsêmani: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) Diante do Sinédrio, com Anás e Caifás: ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c) No Pretório, com Pôncio Pilatos: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) No Gólgota, o lugar da caveira: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

e) No túmulo: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

f) No caminho de Emaús: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

g) Por trás de portas fechadas: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

h) Na margem do lago: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

i) No alto da montanha: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. A vida de Jesus é um exemplo para nós. Cite três exemplos de Jesus nesta história da paixão 

que são significativos para você: 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

6. Lembre-se dos três versículos chave e compartilhe em uma frase ou duas seu testemunho 

sobre aa diferença que estas palavras fazem na maneira que você vive. 

a) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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c) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. João escreveu em seu evangelho: "Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o 

Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida por meio dele.” (João 20.31) Se 

alguém lhe perguntar se você crê nessas coisas que foram escritas e que você leu, como 

responderia? _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  


