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LUCAS – SERVO DO SENHOR 

Você se considera uma pessoa importante?  Explique. 

1.  O que você pode saber sobre Lucas em Colossenses 4.14? 
 (irmão, médico, amado por Paulo, companheiro de Paulo, etc.) 
2.  O que disse Paulo sobre Lucas em Filemom 23,24? 

3.  Como Lucas é diferente de outros irmãos mencionados por Paulo em sua carta a  
Timóteo?  2 Timóteo 4.9-11 

4.  Lucas escreveu dois livros na Bíblia:  Lucas e Atos.  Leia Atos 16.6-25. 
Repare que tem horas nas quais Lucas se inclui na história:  “navegamos, ficamos, saímos” 

5.  Agora leia:  Lucas 1.1-4.  Lucas andou com Jesus? 
Lucas falou com quem para obter suas informações sobre Jesus?  1.2 
(Sendo companheiro de Paulo seria fácil conhecer muitos que andaram com Jesus.) 

6.  Lucas foi o único a escrever um livro sobre a vida de Jesus?  1.1 

7.  Qual foi a preocupação de Lucas ao escrever este livro?  1.3,4 

8.  Tenta descrever ou identificar Lucas com uma única palavra.  Lucas foi um . . . . . . 
Lucas – médico, escritor, historiador, testemunha, discípulo, irmão, servo evangelista, 
obreiro, colaborador, etc. 

9.  Qual palavra que as pessoas usariam para descrever você?  Por quê? 

10.  Deus pode usar todos os irmãos em Sua obra?  Explique. 

11.  Lucas não fez teologia.  Observa em Atos 4.13 o que as autoridades falaram sobre dois 
       pescadores, Pedro e João. 

Como é que você pode ser usado por Deus para falar de Cristo? 

12.  Em 2 Timóteo 4.11, Paulo disse que só Lucas ficou com ele. 
  Explica como a perseverança e a fidelidade são importantes na vida cristã. 

13.  O que você precisa fazer para ser aquele irmão (ou aquela irmã) que fica e persevera? 

14.  O que você pode fazer esta semana e nas próximas semanas para se disponibilizar, se  
preparar e se esforçar para ser usado por nosso Mestre (como nosso irmão Lucas)? 

15.  Quantas pessoas na nossa cidade ainda não seguem Jesus? 
O que é que você e eu podemos fazer para relatar esta boa nova a estas pessoas? 

Dever de Casa:  Leia o evangelho de Lucas esta semana.  Por que Lucas se preocupou 
tanto em preservar esta história em papel e passa-la a Teófilo e outras pessoas? 

Oração: 
Senhor, quero lhe agradecer por Sua palavra que foi preservada até os dias de hoje.  Fico 
feliz em saber que houve irmãos fieis como o irmão Lucas.  Eu também me coloco a Sua 
disposição como Seu servo para fazer Sua vontade neste mundo.



Grande aos Olhos do Senhor! 

Até agora, o que você fez de importante na sua vida? 

Lucas 1.5-25 

1.  Quem eram Zacarias e Isabel?  1.5-7 

2.  Como foi que Zacarias acabou entrando no santuário do Senhor?  1.9 

3.  O que fazia o povo enquanto Zacarias estava dentro do santuário?  1.10 

4.  O que fez Zacarias quando um anjo do Senhor apareceu a ele?  1.11,12 

5.  O que disse o anjo a Zacarias?  1.13 

6.  O que mais disse o anjo sobre o futuro filho de Zacarias e Isabel?  1.14-17 

7.  Qual a ligação entre João Batista e o profeta Elias?  1.17   
(são parecidos tendo o mesmo espírito e poder e quase a mesma missão) 

8.  O que aconteceu com Zacarias quando ele duvidou da mensagem de Gabriel?  1.18-20 

9.  A promessa do anjo Gabriel se cumpriu?  1.24 

10.  O que disse Isabel quando ela soube que estava grávida?  1.25 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  Fala da vida de Zacarias e Isabel em 1.6.  O que você precisa melhorar na sua vida? 

12.  O que fez Gabriel em 1.19?  Como você poderia imitar Gabriel em seu dia a dia? 

13.  Segundo o anjo, qual vai ser o propósito da vida de João?  1.16,17 
O que você pode fazer esta semana para realizar esta mesma missão que João teve? 

14.  Isabel e Zacarias tiveram que esperar muitos anos para ter um filho.  Como é que nós 
devemos reagir quando parece que a resposta às nossas orações está demorando? 

15.  Seja honesto.  Você já desanimou em algum momento diante de uma oração sua que 
ainda não foi atendida?  Explique. 

16.  O que nós podemos aprender nesta história sobre o poder e a soberania de Deus? 

17.  Da mesma forma que Deus usou Zacarias e Isabel e João, você acredita que Ele pode 
usar você para fazer coisas importantes nesta cidade e neste mundo? 

Oração: 

Senhor, nós acreditamos, mas pedimos agora que o Senhor aumente a nossa fé.  Queremos 
ser usados pelo Senhor para fazer uma diferença neste mundo.  Sabemos que o Senhor pode 
fazer todas as coisas e neste momento entregamos nossas vidas em Suas mãos.  Amém.



Maria Dará a Luz ao Filho de Deus! 

Fala sobre um dia no qual você recebeu uma notícia muito boa. 

Lucas 1.26-56 

1.  Qual foi a mensagem do anjo para certa jovem chamada Maria em 1.30,31? 

2.  O que disse o anjo sobre o filho que iria nascer?  1.32,33 

3.  Como é que uma virgem poderia ter um filho?  1.35,37 

4.  Que disse a Isabel quando Maria chegou na casa dela?  1.42-45 

5.  O que disse Maria à Isabel sobre a misericórdia de Deus?  1.46-55 

Aplicando a Palavra Hoje: 

6.  Que tipo de pessoas Deus escolhe para o trabalho dEle? 

7.  Leia 1.37.  Come é que esta verdade pode ajudar você no seu dia a dia? 

     Como você tem visto Deus fazendo o impossível na sua vida? 

8.  O que você precisa aprender com a humildade de Maria em 1.38? 

9.  Como foi que a alegria de Isabel serviu para encorajar a jovem Maria? 

     O que você pode fazer para encorajar um irmão mais novo na fé? 

10. Deus ainda cumpre Suas promessas hoje, como fez com a Maria?  Dê um exemplo. 

11. Como você tem visto Deus humilhando os orgulhosos e levantando os humildes? 

12.  Como você tem visto a misericórdia de Deus na sua vida? 

13. O que você pode fazer para glorificar nosso Senhor e Salvador esta semana? 

Oração: 

Senhor, ajude-nos a ter a humildade e a disposição de Lhe ouvir e Lhe servir em todas as 
situações.  O Senhor é o Altíssimo.  O Senhor tem feito maravilhas.  O Senhor ajuda Seus 
servos.  O Senhor levanta aqueles que Lhe temem.  O Senhor exalta os humildes.  A Sua 
misericórdia não tem fim.  Por isso queremos Lhe servir e Lhe engrandecer para sempre. 
Por favor, aceite a nossa oração por meio de Jesus Seu Filho, Amém.



O NASCIMENTO DO PROFETA JOÃO  

Se você ficasse 1 ano sem falar, quais seriam suas primeiras palavras quando voltasse a 
falar? 

Lucas 1.57-80 

1.  Por que as pessoas estranharam quando Isabel e Zacarias resolveram chamar o neném 
de João? 

2.  O que disse Zacarias quando recuperou a capacidade de falar?  1.64 

3.  Qual foi a reação aos vizinhos quando João nasceu?  1.65 

4.  Por que Zacarias disse que através do nascimento de João Deus estava visitando e 
redimindo o seu povo?  1.68 

5.  Zacarias se refere a qual aliança em 1.72? 

6.  Qual foi o juramento que Deus fez ao pai Abraão?  Gênesis 12.1-3 

5.  Como devemos servir a Deus segundo 1.74,75? 

6.  Qual vai ser o trabalho do profeta João?  1.76 

7.  Qual vai ser a mensagem de João?  1.77,78 

8.  Qual é o propósito da luz divina?  1.78,79 

9.  Fala sobre o desenvolvimento do pequeno João.  1.80 

Aplicando a Palavra Hoje: 

10.  Por que as pessoas acham difícil ir contra a maioria para obedecer a Deus? 

11.  Fala sobre uma qualidade na vida de Zacarias que você gostaria de imitar. 

12.  Por que é tão importante “se alegar com aqueles que se alegram”?  Romanos 12.15 

13.  Fala sobre como os pais podem incentivar seus filhos a servir a Deus sobre tudo. 

14.  O que você pode fazer para passar sua fé para seus filhos, amigos, etc.? 

15.  Como você consegue ver a mão do Senhor trabalhando na sua vida? 

Oração: 
Senhor, nós lhe agradecemos por Sua fidelidade.  O Senhor cumpre todas as Suas 
promessas.  Agradecemos pela salvação que o Senhor nos oferece.  A Sua misericórdia 
nos deixa alegres.  Abra nossos corações para receber o Senhor em nossas vidas hoje e 
sempre.  Esta é a nossa oração em nome de Jesus.  Amém!



O Nascimento de Jesus 

Por que você gosta de receber uma boa notícia? 

Lucas 2.1-40 

1.  Por que Lucas faz questão de dizer que José pertencia à linhagem de Davi?  2.4 

2.  Por que o “berço” de Jesus foi uma manjedoura?  2.7 

3.  Qual foi a reação dos pastores quando o anjo do Senhor apareceu a eles?  2.9 

4.  O que disse o anjo aos pastores?  2.10-12 

5.  O que disse a grande multidão do exército celestial?  2.14 

6.  Mais tarde qual foi a reação de outros que ouviram esta história dos pastores?  2.18 

7.  Leia Lucas 2.19.  Você acha possível que Maria foi uma das testemunhas oculares que   
     forneceu dados a Lucas para que ele pudesse escrever este livro?  Veja 2.51 também. 

8.  Por que Maria e José levaram Jesus ao templo?  2.22-24 

9.  Quem era Simeão?  2.25,26 

10.  O que disse Simeão quando tomou Jesus nos braços?  2.29-32,34-35 

11.  Quem era Ana, filha de Fanuel?  2.36-37 

12.  Qual foi a reação de Ana quando viu o pequeno Jesus?  2.38 

13.  O que diz 2.40 sobre o desenvolvimento de Jesus? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

14.  Não havia lugar para Maria e José em Belém.  Há lugar para Jesus em seu coração? 

15.  Como você gostaria de louvar a Deus agora por ter enviado o Filho dEle ao mundo? 

16.  Os pastores obedeceram quando receberam a ordem dos anjos.   
O que é que você já sabe que você precisa fazer, mas você não fez ainda? 

17.  Qual é o deve de todo aquele que recebe uma boa notícia? 

18.  José e Maria se preocuparam com a formação espiritual de Jesus. 
  O que nós precisamos fazer para ver nossos filhos crescendo na fé? 

19.  O que você pode fazer esta semana para mostra a sua fidelidade a Deus? 

Oração: 
Pai Nosso, nós Lhe louvamos por ter enviado Seu Filho Amado para nos trazer a Sua paz e  
a Sua luz.  Somos muito gratos e queremos divulgar esta mensagem a todos.  Amém.



VOCÊ  JÁ  É  UM  ADULTO? 

Com qual idade um menino se torna um homem? 
Com quantos anos uma criança se torna um adulto? 
Qual a diferença entre um menino e um homem? 
Qual a diferença entre uma criança e um adulto? 

Lucas 2.41-52 

1.  Como foi que Jesus acabou ficando em Jerusalém? 

2.  Onde José e Maria encontraram Jesus?  O que Jesus estava fazendo?  2.46 

3.  O que as pessoas achavam de Jesus e Suas respostas?  2.47 

4.  O que disse Maria a Jesus?  2.48 

5.  Qual foi a resposta que Jesus deu?  2.49 

6.  Jesus obedecia a seus pais?  2.51 

Aplicando a Palavra Hoje: 

7.  Jesus se mostrou ser menino ou homem?  Por quê? 
     (Jesus sabia o que é mais importante.  Ele estava buscando a Deus.) 

8.  O que é que você mais quer na vida? 

9.  Você está agindo como uma pessoa madura? 

10.  O que significa estar na casa do Pai?   

11.  O que devemos fazer para colocar Deus em primeiro lugar em nossas  
vidas? 

12.  Como foi que Jesus crescia?  2.52 
       Em qual destas áreas você ainda precisa crescer? 

13.  Jesus não foi com José e Maria porque Ele queria estar com o Pai Celestial.   
      Quem é que você procura agradar? 

Oração: 
Que nós possamos buscar Deus, o nosso Pai, hoje e sempre.   
Estar com Deus é o que mais importa neste mundo! 
Que nós possamos falar de Deus para todas as pessoas!  Elas precisam 
conhecer este Pai maravilhoso.



João Batista Prepara o Caminho 

Em sua opinião, qual político brasileiro (do passado ou do presente) é um grande orador? 

Lucas 3.1-20 

1.  Note como Lucas, sendo um bom historiador, identifica a época na qual tudo começou. 
 3.1,2 
2.  Onde João pregava e o que João pregava?  3.2,3 

3.  Qual foi a missão de João?  3.4-6 

4.  O que você acha das palavras duras de João em 3.7-9? 

5.  O que significa a palavra “arrependimento”? 

6.  O que João sobre as túnicas (camisas) e a comida?  3.11 

7.  Qual foi a ordem de João para os cobradores de impostos?  3.12,13 

8.  E qual a ordem para os soldados?  3.14 

9.  Qual foi a resposta de João quando perguntavam se ele era o Cristo?  3.15-17 

10.  O “fogo” em 3.17 é bom ou ruim?  Jesus junta ou divide? 

11.  O que disse João ao rei Herodes?  3.19 

12.  Como Herodes reagiu à pregação de João?  3.20 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Como você reage ao chamado do Senhor para você se arrepender de seus pecados? 

14,  O que é que esta pregação de João nos ensina sobre o arrependimento? 

15.  Para você servir a Deus você precisa largar a sua profissão e se dedicar tempo integral  
a obra do Senhor?  Explique.  Como você pode servir a Deus onde você estiver? 

16.  O que você pode aprender de João sobre bens materiais e sobre a humildade? 

17.  Como é que o servo de Deus se destaca na escola, no trabalho, na rua, etc.? 

18.  O que você precisa mudar na sua vida para acertar as suas prioridades? 

19.  Como você pode demonstrar fruto de arrependimento? 

Oração: 
Senhor, me mostra o que eu preciso mudar para agradar ao Senhor.  E depois me ajude a 
fazer tudo como o Senhor quer.  Eu sei que um dia vou prestar contas ao Senhor.  Me 
ajude, Pai, para estar preparado naquele dia.  Quero fazer a Sua vontade hoje e sempre. 
Em nome de Jesus eu oro.  Amém.



O Batismo e A Tentação de Jesus 

Você se lembra de uma ocasião na qual você ficou com muita fome ou com muita sede? 

Lucas 3.21 – 4.13 

1.  Quantos anos Jesus tinha quando foi batizado?  3.23 

2.  O que disse Deus naquele dia para que todos pudessem ouvir?  3.22 

3.  O que Jesus estava fazendo quando Ele recebeu o Espírito Santo e ouviu a voz?  3.21 

4.  Como foi que Jesus chegou ao deserto?  4.1 

5.  Qual foi o desafio que o diabo colocou para Jesus em 4.3? 

6.  Como Jesus respondeu a esta primeira tentação do inimigo?  4.4 

7.  O que foi que o diabo mostrou para Jesus antes da segunda tentação?  4.5 

8.  E qual foi esta segunda tentação?  4.6,7 

9.  Como Jesus respondeu quando o diabo disse que Jesus deveria adora-lo?  4.8 

10.  Onde o diabo encontrou as palavras que ele usou em 4.10,11? 

11.  E como Jesus resistiu esta última tentação do diabo?  4.12 

12.  Leia 4.13.  Jesus seria tentado outras vezes no futuro? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Como nós podemos ver a Santa Trindade no batismo de Jesus? 

14.  Por que será que Jesus, um homem sem pecado, foi batizado?  Mateus 3.15 

15.  O que significa a palavra “ministério”?  Qual é o seu ministério? 

16.  Explica como o diabo e até os falsos profetas podem usar a Bíblia. 

17.  Como é que a vitória de Jesus sobre o diabo dá ânimo para você? 

18.  Como é que esta vitória de Jesus nos mostra a nossa necessidade de conhecer as  
Escrituras Sagradas e até de decorar várias passagens bíblicas? 

19.  Qual passagem da Bíblia você vai memorizar esta semana? 

Oração: 
Senhor, como foi o caso de Jesus eu também quero ser um filho amado e um filho que Lhe 
agrada.  Ajude-me, Senhor, a meditar mais na Sua palavra para estar preparado para 
resistir os ataques do diabo.  Sou tentado.  Me dê a vitória sobre as tentações por meio de 
Seu Santo Espírito.  Esta é a minha oração em nome de Jesus.  Amém.



Jesus é Rejeitado em Nazaré 

Como é quando uma pessoa volta à vizinhança onde ela foi criada? 

Lucas 4.14-30 

1.  Fala um pouco do poder e da fama de Jesus nesta época.  4.14 

2.  Como as pessoas reagiam ao ensino de Jesus?  4.15 

3.  Qual foi a passagem da Bíblia que Jesus leu na sinagoga de Nazaré?  4.16-20 

4.  O que disse Jesus sobre aquela passagem?  4.22 

5.  Qual foi a reação do povo quando Jesus afirmou ser o grande servo do Senhor?  4.22 

6.  Por que Jesus deu o exemplo da viúva nos dias de Elias e de Naamã no tempo de  
  Eliseu?  4.24-28 (Para mostrar que a mensagem de Deus é para todos os povos.) 

7.  Por que as pessoas ficaram com raiva quando Jesus falou sobre os estrangeiros?  4.28 

8.  O que foi que o povo fez com Jesus?  4.29 

9.  E como Jesus conseguiu se salvar?  4.30 

Aplicando a Palavra Hoje: 

10.  Quais são as 5 atividades que mostram o poder do Espírito na vida de Cristo?  4.18-19 

11.  Como é que estas qualidades provam que Jesus é o Enviado de Deus? 

12.  Como é que esta história nos mostra como as pessoas são inconstantes? 
  (Uma hora gostavam de Jesus e O convidaram para pregar.  Depois querem matá-Lo.) 
13.  Por que Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga?  Quais são alguns hábitos que você 

precisa cultivar na sua vida? 

14.  Como é que as pessoas vão receber a gente quando pregamos a verdade? 

15.  Como é que esta passagem nos mostra o amor de Deus por todas as pessoas? 

16.  O que você precisa fazer para deixar Jesus trabalhar mais na sua vida? 

17.  O que você vai fazer para proclamar a mensagem da salvação cada vez mais? 

Oração: 

Senhor, eu reconheço que o Senhor tem todo o poder.  O Senhor pode abrir os olhos dos 
cegos e libertar os presos.  Só há salvação no Senhor.  Por isso eu quero me aproximar 
mais do Senhor dia a dia.  E eu vou me dedicar cada vez mais a divulgar sua palavra às 
pessoas que estão nas trevas.  Peço a Sua ajuda em nome de Jesus, Amém.



A MISSÃO DE JESUS, O FILHO DE DEUS 

O que você faria se tivesse muitas pessoas querendo a sua ajuda e não desse para ajudar 
todas elas? 

Lucas 4.31-44 

1.  Qual foi a reação do povo diante do ensino de Jesus?  4.32 

2.  Quem entrou na sinagoga naquele dia e o que ele gritou?  4.33,34 

3.  Como foi que Jesus expulsou o demônio daquele homem?  4.35,36 

4.  E qual foi a reação das pessoas depois que Jesus expulsou o demônio?  4.37 

5.  Como Jesus ajudou a sogra de Simão?  4.38,39 

6.  Como Jesus demonstrava o Seu poder sobre as doenças e sobre os demônios? 4.40-41 

7.  O que disse Jesus quando estava orando sozinho e as multidões chegaram insistindo  
que Ele não as deixasse? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

8.  Explica como as palavras de Jesus tem autoridade. 

9.  Fala sobre o grande poder de Jesus sobre as forças espirituais do mal. 

10. Qual tipo de problema nós podemos entregar ao nosso Senhor? 

11. Como é que a certeza do poder de Deus ajuda você no seu dia a dia? 

12. Fala sobre como um tempo a sós com Deus é importante na vida do discípulo. 

13.  Leia 4.43.  Por que Jesus veio ao mundo?  Qual foi a prioridade de Jesus? 

14,  Qual deve ser a nossa missão neste mundo?   

15.  Qual é a prioridade de sua vida? 

Oração: 

Senhor, nós lhe agradecemos pelo Seu grande poder e por tudo que o Senhor já fez em  
nossas vidas.  Somos gratos pela Sua ajuda e por Seu grande amor e misericórdia. 
Jesus nos trouxe a maior bênção de todas – as boas novas do Reino de Deus.   
Senhor, ajude-nos a divulgar as boas novas cada vez mais. 
Esta é a nossa oração em nome de Jesus, Amém.



Jesus Chama Alguns Pescadores 

Você se lembra de ter trabalhado bastante num projeto que acabou não dando resultado? 

Lucas 5.1-11 

1.  Quem estava com Jesus perto do lago?  5.1 

2.  O que fez Jesus para poder ensinar a multidão?  5.2,3 

3.  O que fez Jesus depois que terminou de ensinar?  5.4 

4.  O que disse Pedro a Jesus diante deste pedido?  5.5 

5.  Qual foi o resultado quando o pescador seguiu a dica do carpinteiro?  5.6 

7.  Quantos peixes pegaram?  5.7 

8.  Qual foi a reação de Pedro diante deste milagre?  5.8,9  Por que Pedro fez o que fez? 

9.  O que disse Jesus aos pescadores?  5.10 

10.  E qual foi a reação dos pescadores diante deste convite de Jesus?  5.11 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  Qual deve ser a sua reação quando Deus pede você para fazer algo que você acha  
que não faz sentido? 

12.  Fala um pouco sobre o poder de Jesus para suprir todas as nossas necessidades. 
Como é que os pescadores largaram os barcos e os parentes para seguir Jesus? 
Qual deve ser a sua preocupação quando o Senhor pede você para segui-Lo? 

13.  Você já teve que decidir entre seguir a Deus ou as pessoas?  Como ficou? 

14.  O que leva (ou levaria) você a se prostrar diante de Jesus? 

15.  O que você precisa fazer para ser um “pescador de gente”? 

16.  Quem você quer pescar para Jesus nas próximas semanas? 

17.  O que você pode fazer para aumentar a sua fé no Senhor? 

Oração: 

Pai nosso, sei que como o Senhor encheu os barcos de peixes naquele dia, o Senhor pode 
nos dar tudo que nós precisamos.  Perdoe-nos, Senhor, pela nossa falta de fé.  Ajude-nos, 
Pai Querido, a largar tudo para Lhe seguir e Lhe obedecer.  Faça de nós, Senhor, 
pescadores de gente.  Esta é a nossa oração em nome de Jesus, Amém.



JESUS CURA OS DOENTES E PERDOA PECADOS 

Fala sobre alguém que você conhece que demonstra muita fé no Senhor. 

Lucas 5.12-26 

1.  O que você acha da fé e a determinação do leproso em 5.12? 

2.  Fala sobre o poder de Jesus para curar com um toque e uma ordem.  5.13 

3.  Por que Jesus ordenou que o homem fosse se mostrar ao sacerdote?  5.14 

4.  Qual foi o resultado das notícias a respeito de Jesus que se espalhavam na região?  5.15 

5.  Qual o significado de Lucas 5.16? 

6.  De onde Jesus recebia poder para curar os doentes?  5.17 

7.  O que fizeram os homens que carregavam o paralítico para chegar até Jesus?  5.18,19 

8.  Qual foi a primeira coisa que Jesus disse a paralítico?  5.20 

9.  Como os fariseus e os mestres da lei reagiram quando Jesus perdoou o homem?  5.21 

10.  Jesus sabia o que eles estavam pensando?  5,22 

11.  O que foi que Jesus demonstrou através da cura do paralítico?  5.22-24 

12.  Descreva a cura do paralítico.  5.25 

13.  O que as pessoas disseram naquele dia?  5.26 

14.  Quem se beneficiou mais com este milagre:  o paralítico ou os fariseus?  Explique. 

Aplicando a Palavra Hoje: 

15.  O que você precisa aprender com a fé das pessoas nesta passagem? 

16.  Como você pode imitar o amor que Jesus demonstrou nesta passagem? 

17.  Jesus orava sempre.  5.16  O que você vai mudar para passar mais tempo em oração? 

18.  Quem você precisa perdoar hoje? 

19.  Como você pode usar a sua fé para abençoar seus amigos? 

Oração: 

Pai Nosso, somos gratos por Jesus e o amor que Ele demonstrava a todas as pessoas em 
todos os momentos.  Ajude-me a confiar cada vez mais em Jesus e em Seu grande poder.  
Use-me para ser uma bênção na vida de meus amigos e da minha família. Amém.



JESUS TRAZ ALGO MUITO BOM E TOTALMENTE DIFERENTE 

Por que a maioria não gosta de mudar? 

Lucas 5.27-39 

1.  Quem era Levi?  Um judeu, cobrador de impostos que ajudava os Romanos. 

2.  O que fez Levi quando Jesus o convidou para segui-Lo?  5.28 

3.  O que Levi fez logo depois que deixou tudo para seguir Jesus?  5.29 

4.  Por que Levi daria uma festa? 

5.  Qual foi a crítica dos fariseus e mestres da lei?  5.30 

6.  Como Jesus respondeu?  5.31,32 

7.  Qual foi outro questionamento dos fariseus em 5.33? 

8.  Como Jesus explicou o fato de que seus discípulos não jejuavam?  5.34 

9.  Nós que somos discípulos de Jesus hoje devemos jejuar?  5.35 

10.  Por que por um remendo novo em roupa velha não dá certo?  5.36 

11.  O que acontece quando alguém põe vinho novo numa vasilha de couro velha?  5.37 

12.  Por que alguns preferem o vinho velho?  5.39 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Levi deixou seu dinheiro e seu emprego para seguir Jesus.  O que você deixou? 

14.  Levi deu uma festa para que seus amigos pudessem conhecer Jesus.   
Alguém disse que um homem convertido não quer ir para o céu sozinho.  
O que você tem feito e o que você ainda vai fazer para levar seus amigos para o céu? 

15.  Leia 5.31,32.  Espiritualmente falando, quem são aqueles que têm saúde e que são os doentes? 

16.  Como é que a religião de Jesus é totalmente diferente de todas as outras? 

17.  O que você tem de “velho” na sua vida que você precisa jogar fora? 

18.  Por que mudanças em nossas vidas diárias (no falar e no agir) são tão difíceis? 

19.  O que você vai fazer esta semana para deixar o Senhor mudar você? 

Oração: 
Senhor, eu quero-Lhe seguir custe o que custar.  Venha trabalhar na minha vida e me transforme  
totalmente.  Eu quero ser uma pessoa renovada pelo poder do Seu Espírito Santo que habita em  
mim.  E use-me, Senhor, para alcançar meus amigos com a Sua graça.   No nome de Jesus, Amém!



JESUS – O Senhor do Sábado 

Quando é que uma lei ou uma regra deixa de ser boa? 

Lucas 6.1-11 

1.  Qual foi a crítica que os fariseus fizeram aos discípulos em 6.2? 
 (na lei de Moisés era proibido trabalhar no sábado) 

2.  O que é que Davi fez quando estava com fome?  6.3,4 

3.  Qual é a ligação entre esta ação de Davi e o comportamento dos discípulos? 
 (os dois quebraram uma lei divina) 

4.  Qual o significado da frase:   “O Filho do homem é Senhor do sábado”. 

5.  O que os fariseus e os mestres da lei estavam procurando?  6.7 

6.  Antes de curar o homem com a mão atrofiada, qual foi a pergunta que Jesus fez em 6.9? 

7.  E qual é a resposta para esta pergunta? 

8.  Já que ninguém presente disse que Jesus não deveria fazer o bem, o que fez Jesus?  6.10 

9.  O que deixou os fariseus e os mestres da lei tão furiosos com Jesus?  6.11 

Aplicando a Palavra Hoje: 

10.  Qual é o objetivo de todas as leis de nosso Deus? 

11.  Explica como tudo que Deus nos pede, Ele pede para o nosso bem. 

12.  Ë permitido fazer o bem ou o mal no sábado, no domingo, 2ª, etc.? 

13.  Como você está usando seu tempo para fazer o bem e para “salvar” vidas? 

14.  Como é que nós poderíamos ser como os fariseus e usar a religião para atrapalhar ou  
prejudicar pessoas ao invés de abençoá-las? 

15.  Quem você pode ajudar esta semana? 
  O que você vai fazer para ajudá-la? 

Oração: 

Pai nosso, precisamos ter uma religião que sempre faz bem a todos.  Ajude-nos a pensar 
sempre em nosso próximo e em como nós podemos ajudá-lo.  Somos gratos pelo Seu 
grande amor por nós.  Ajude-nos a ter este mesmo amor por nosso próximo.  Amém.



Jesus Ensina Seus Discípulos sobre o Amor 

Como é que as pessoas costumam tratar seus inimigos? 

Lucas 6.12-36 

1.  A palavra “apóstolo” significa “enviado”.  Por que Jesus usou esta palavra para  
descrever os doze discípulos que Ele escolheu?  6.13 

2.  O que fez Jesus antes de chamar os doze?  6.12 

3.  Quantas pessoas estavam presentes naquele lugar plano para ouvir Jesus naquele dia? 6.17 

4.  O que as pessoas queriam com Jesus?  6.18,19 

5.  O que disse Jesus sobre os pobres em 6.20? 

6.  O que disse Jesus sobre os que têm fome e que choram em 6.21? 

7.  Qual foi a palavra de Jesus para os perseguidos?  6.22,23 

8.  O que disse Jesus sobre os ricos e aqueles que têm fartura?  6.24,25 

9.  E qual foi a palavra de Jesus para aqueles que são elogiados?  6.26 

10.  Como devemos tratar nossos inimigos e aqueles que nos odeiam?  6.27,28 

11.  O que devemos fazer quando pessoas nos maltratam?  6.29,30 

12.  Explica como 6.31 é um resumo de tudo que Jesus ensinou até agora. 

13.  Quem é que as pessoas costumam tratar bem?  6.32-34 

14.  Quem é que o discípulo de Jesus deve tratar bem?  6.35 
Por quê?  6.35,36 

Aplicando a Palavra Hoje: 

15.  O que Jesus esperava dos doze apóstolos?  O que Jesus espera de você? 

16.  Como é que as palavras nesta passagem servem para nos consolar?  6.17-36 

17.  Como esta passagem serve para lhe corrigir e lhe desafiar?  6.17-36 

18.  O que você pode fazer esta semana para ter uma grande recompensa nos céus? 

19.  Descreva o amor de Deus.  O que você precisa fazer para amar como nosso Pai ama? 

20.  O que você vai fazer para colocar Lucas 6.31 em prática na sua vida no seu dia a dia? 

Oração:  
Pai, me perdoe por causa de minhas falhas.  Quero ser mais parecido com o Senhor!



QUEM AGRADA A DEUS? 

Qual é o problema quando nós criticamos e condenamos os outros? 

Lucas 6.37-49 

1.  Segundo Jesus, por que nós devemos perdoar o nosso próximo?  6.37 

2.  Qual “medida ou peso” nós devemos usar quando lidamos com outras pessoas?  6.38 

3.  O que aconteceria se um cego fosse guiar outro cego?  6.39 

4.  Quem você precisa julgar antes de julgar qualquer outra pessoa?  6.41,42 

5.  Como é que podemos reconhecer a espécie de uma árvore?  6.43,44 

6.  Segundo Jesus, de que a nossa boca vai falar?  6.45 

7.  Qual é o significado da palavra “Senhor”?  (patrão, chefe, dono) 

8.  Qual é o primeiro passo para construir uma casa bem feita?  6.48 

9.  Como quem Jesus compara a pessoa que ouve Suas palavras e não as prática?  6.49 

Aplicando a Palavra Hoje: 

10.  Por que todos nós precisamos “olhar no espelho” e ver nossos próprios defeitos? 

11.  O que você precisa fazer para dar como Jesus nos ensina em 6.38? 

12.  Quem você perdoar o mais rápido possível? 

13.  Quanto tempo você passar por dia/por semana lendo os ensinamentos de Jesus? 
Você quer melhorar neste sentido?  Qual vai ser sua meta nos próximos dias? 

14.  O que você pode fazer para mudar o seu coração?  Quando vai começar? 

15.  Como você pode crescer em seu amor a Deus? 

16.  Por que Jesus disse que nós temos que ser praticantes da palavra? 

17.  Como é que sua obediência às palavras do Senhor está lhe preparando para as  
“tempestades” desta vida? 

Oração: 
Senhor, eu quero ter um coração como o Seu coração.  Eu quero lhe obedecer em tudo.   
Me perdoe por minhas rebeldias.  Ajude-me a tratar os outros com misericórdia e bondade,  
assim como o Senhor me trata.  Ajude-me a amar o Senhor não apenas com palavras mas  
também com minhas atitudes.



FÉ NO PODER DE JESUS 

Por que a fé é tão importante? 

Lucas 7.1-17 

1.  Por que o centurião precisava da ajuda de Jesus?  7.2,3 

2.  Por que as pessoas achavam que o centurião merecia ser ajudado?  7.4,5 

3.  Qual foi o recado que o centurião mandou entregar a Jesus?  7.6-8 

4.  O que disse Jesus quando ouviu o recado do centurião?  7.9 

5.  O servo do centurião recebeu a cura?  7.10 

6.  Qual foi a necessidade da viúva na cidade de Naim?  7.12 

7.  O que Jesus disse à viúva?  7.13 

8.  O que Jesus disse ao defunto?  7.14 

9.  O que aconteceu quando Jesus mandou o jovem levantar?  7.15 

10.  Qual foi a reação do povo quando presenciaram este grande milagre?  7.16,17 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  O que você precisa aprender vendo a fé do centurião? 

12.  O que impede você de ter a mesma fé do centurião?  Explique. 

13.  O que acontece quando nós confiamos totalmente no poder do Senhor? 

14.  O que você pode fazer esta semana para aumentar a sua fé? 

15.  O que você pode fazer quando um amigo seu está de luto? 

16.  Como Jesus reage diante de nossas tristezas e necessidades? 

17.  Fala sobre como você tem visto o poder de Deus se manifestar como resultado de  
suas orações. 

18.  O que você pode fazer para divulgar as boas novas de Jesus em seu bairro? 

Oração: 
Senhor, Nosso Deus Eterno, Aquele que tudo pode, ajude-nos a entender mais quem o 
Senhor é e a confiar mais e mais em Seu amor e em Sua misericórdia.  Agradecemos por 
tudo que o Senhor já fez em nossas vidas.  Ajude-nos a confiar cada vez mais no Senhor e 
a proclamar a Sua salvação a todas as pessoas deste mundo.  Em nome de Jesus, Amém.



Jesus e João Batista 

Por que algumas pessoas duvidam de Deus? 

Lucas 7.18-35 

1.  Qual foi a pergunta que João queria fazer a Jesus?  7.19 

2.  Como Jesus respondeu a esta pergunta?  7.22,23 

3.  Segundo Jesus o que João Batista NÃO era?  7.24,25 

4.  Segundo Jesus o que João Batista é?    7.26-28 

5.  Como as pessoas reagiram diante da pregação de João?  7.29-30 

6.  Explique o sentido da parábola em 7.32. 

7.  Por que muitos rejeitaram João?  Por que outros criticaram Jesus?  7.33,34 

Aplicando a Palavra Hoje: 

8.  Como Jesus reagiu diante das dúvidas de João?  Como Ele recebe nossas dúvidas? 

9.  Como Jesus provou a Sua divindade?  Como está a sua fé no poder de Jesus? 

10.  O que nós precisamos aprender de João quanto a julgar os outros pela aparência? 

11.  Por que nós que fazemos parte da igreja de Jesus somos mais abençoados do que João? 

12.  Qual foi o propósito que Deus tinha para os fariseus?  Eles cumpriram este propósito? 
  Será que Deus tem um propósito na sua vida?  Qual é?  Você está cumprindo? 

13.  Como é que as pessoas não souberam interpretar nem o trabalho de João, nem o 
comportamento de Jesus? 

14.  O que nós precisamos aprender em nossas igrejas destes falsos julgamentos?  7.33,34 

15.  O que você precisa fazer para ter mais sabedoria espiritual? 

16.  Como é que o Jesus da Bíblia é diferente do Jesus que você conhecia? 
O que este Jesus deseja de mim e de você? 

Oração: 

Senhor, ajude-me na hora das minhas dúvidas.  Eu preciso lembrar sempre de tudo que o 
Senhor já fez no passado.  Ajude-me a ser obediente quando o Senhor me mostra o 
caminho que eu devo seguir e o trabalho que o Senhor quer que eu realize.  Ajude-me a ver 
tudo com sabedoria e dar valor às coisas espirituais.  Esta é a minha oração em nome de 
Jesus, Amém.



Jesus é Ungido por uma Pecadora 

Como é que as pessoas costumam receber visitas em suas casas? 

Lucas 7.36-50 

1.  Quem convidou Jesus para jantar?  7.36 

2.  Quem mais entrou naquela casa?  7.37 

3.  O que fez esta tal “pecadora”?  7.38 

4.  Qual foi a reação do fariseu?  7.39 

5.  Como foi que Jesus mostrou que Ele sabia quem ela era?  7.40 

6.  Conta a história que Jesus contou para Simão, o fariseu.  7.41-42 

7.  Qual foi a pergunta que Jesus fez a Simão e como Simão respondeu?  7.42-43 

8.  O que disse Jesus sobre o amor daquela mulher e sobre a falta de hospitalidade por  
parte de Simão?  7.44-46 

9.  Quem recebeu o perdão naquele dia?  7.47,48 

10.  Quem é que “pouco ama”?   Por quê?   Explique. 

11.  Como os outros presentes reagiram diante de Jesus?  7.49 

12.  Fala um pouco sobre a fé que a mulher demonstrou naquele dia.  7.50 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Seja honesto.  Você parece mais com a “pecadora” ou com o fariseu?  Explique. 
  
14.  Como aquela mulher demonstrou o quanto amava Jesus?   

Como você demonstra o seu amor por Jesus? 

15.  Quais são os limites do amor e do perdão de Jesus?  A mulher e o fariseu foram perdoados? 

16.  Como é que as palavras de Jesus serviram para ajudar aquela mulher? 
Como é que o amor e o perdão de Jesus são importantes na sua vida? 

17.  O que você precisa fazer para ser mais grato ao Senhor? 

18.  Quais são os preconceitos que você precisa tirar da sua vida? 
Que você pode fazer para receber todas as pessoas e chama-las para seguir a Cristo? 

 Oração: 
Senhor, eu quero lhe agradecer por Seu perdão, Sua misericórdia e Sua graça infinita. 
Quero Lhe servir com amor e dedicação.  O Senhor já fez tanto por mim, é um prazer servir 
ao Senhor.  Ajude-me, Senhor, a aceitar todas as pessoas assim como o Senhor recebe 
todos que Lhe buscam.  Faço esta oração em nome de Jesus, Amém.



A Parábola do Semeador 

Fala sobre como a perseverança é importante para você na sua vida. 

Lucas 8.1-15 

1.  O que Jesus fazia enquanto passava pelas cidades?  8.1 

2.  Quem estava com Jesus?  8.1,2 

3.  Como estas mulheres ajudavam Jesus e os doze?  8.3 

4.  O que é uma parábola?  (uma comparação) 

5.  Quem é a pessoa principal nesta parábola?  8.5 

6.  Onde as sementes caíram e o que aconteceu em cada um desses lugares?  8.5-8 

7.  Qual é o significado da frase: “Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!”? 

8.  Por que algumas pessoas não entendem as palavras de Jesus?  8.10 

9.  Qual é a primeira dica dada em 8.11 para desvendar o significado desta parábola? 

10.  Como são as pessoas que se assemelham às sementes que caíram à beira do caminho? 

11.  Como são as pessoas que assemelham às sementes que caíram sobre as pedras?  8.13 

12.  Por que as pessoas descritas em 8.14 não amadurecem no Senhor? 

13.  Como são as pessoas que se assemelham às sementes que caíram em boa terra? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

14.  O que é que nós podemos aprender com aquelas mulheres que seguiam Jesus? 

15.  Quais são alguns obstáculos que deixam pessoas longe do Senhor? 

16.  O que poderia atrapalhar você em sua vida Cristã? 

17.  Como você precisa ser mais perseverante como um discípulo de Jesus? 

18.  O que você precisa fazer para dar fruto como um seguidor de Cristo? 

Oração: 

Senhor, eu quero ouvir a Sua palavra e guarda-la em meu coração.  Ajude-me, Senhor, a ser 
um praticante da palavra.  Eu não quero deixar nada nesta vida me afastar de Seu caminho.  
Preciso de Sua ajuda para perseverar firme e produzir muito fruto.  Obrigado, Senhor, por 
tudo que o Senhor já fez por mim.  Eu Lhe agradeço em nome de Jesus.



SEGUINDO JESUS COM FÉ 

Quais são as marcas ou as características de um bom ouvinte? 

Lucas 8.16-25 

1.  Por que costumamos colocar as luminárias no teto?  8.16 

2.  Por que as pessoas costumam dizer que a mentira tem perna curta?  8.17 

3.  O que significa “ouvir bem”?  8.18  Qual vai ser o prêmio para quem ouve bem? 

4.  Qual o valor que Jesus dá àqueles que ouvem e praticam a palavra dEle?  8.21 

5.  Você pode imaginar como seria estar num barco que estava correndo o risco de  
      naufragar?  Explique.  8.23,24 

6.  Como Jesus reagiu quando seus discípulos O acordaram e pediram ajuda?  8.24 

7.  Por que Jesus perguntou aos discípulos:  “Onde está a sua fé”?  8.25 

8.  Tenta imaginar o espanto e admiração que tomou conta dos discípulos diante deste  
      grande milagre.  Como você teria reagido? 

9.  Quem é o único que pode dar ordens aos ventos e às águas e eles lhe obedecem? 

Refletindo Na Palavra: 

10.  Fala sobre algumas coisas que precisam ser faladas abertamente. 

11.  Você tem sido um bom ouvinte da palavra de Deus?  Explique. 

12.  O que é que Deus lhe deu que você precisa mostrar aos outros? 

13.  Jesus desprezou a família dEle?  Como devemos tratar nossos parentes? 

14.  Existe algo mais importante do que a família?  Explique. 

15.  Você faz parte da família de Cristo?  Como você pode comprovar este fato? 

16.  O que você precisa fazer para ser um praticante da palavra? 

17.  Como você pode demonstrar a sua fé diante das “tempestades” desta vida? 

18.  O que você pode fazer para aumentar a sua confiança no poder do Senhor? 

Oração: 
Senhor, eu quero enxergar melhor a Sua majestade.  Quero ouvir e obedecer a Sua 
palavra.  Sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre.  Preciso de Sua ajuda para 
enfrentar as dificuldades desta vida.  Peço a Sua paz em minha vida hoje.  Amém.



A Cura de um Endemoninhado 

Fala sobre uma situação desesperadora. 

Lucas 8.26-39 

1.  Como era o homem que Jesus encontrou em Lucas 8.27? 

2.  Qual foi a reação daquele homem quando ele viu Jesus?  8.28 

3.  Fala um pouco sobre o poder que o espírito imundo exercia na vida daquele homem. 

4.  Qual foi o significado do nome “Legião”?  8.30 

5.  Para onde Jesus mandou os espíritos imundos?  8.32 

6.  E qual foi o resultado?  8.33 

7.  Como os homens que tomavam conta dos porcos reagiram?  8.34 

8.  O que mudou na vida do homem de quem Jesus livrou dos demônios?  8.35 

9.  Por que o povo suplicou a Jesus que se retirasse dali?  Explique.  8.37 

10.  E Jesus ficou ali ou Jesus foi embora? 

11.  Qual foi o pedido do homem que foi curado?  8.38 

12.  O que Jesus disse para aquele homem?  E o homem obedeceu Jesus?  8.39 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Como seria enfrentar um homem cheio de demônios num cemitério? 

14.  O que você pode aprender nesta passagem sobre o amor de Jesus por todos nós? 

15.  Como Jesus pode ajudar você e resolver todos os seus medos? 

16.  Como o povo daquela região, você já pediu Jesus para ir embora?  Explique. 

17.  Fala sobre as mudanças que Jesus já realizou na vida de alguém que você conhece. 

18.  Por que nós precisamos fazer como aquele homem e contar para as pessoas que nós  
       conhecemos tudo que Deus tem feito? 

19.  Fala sobre um problema que você precisa entregar a Jesus hoje. 

Oração: 
Pai nosso, como nosso mundo precisa de ajuda.  Há tantas pessoas sofrendo.   
Tantas pessoas perdidas e aflitas.  Somos gratos por Seu amor e por Seu grande poder.  
Como Jesus deu uma vida nova àquele homem, faça o mesmo em nosso meio!  E use-nos, 
Pai, como Suas bocas para divulgar mais e mais tudo que o Senhor tem feito!  Amém.



Jesus É a Solução 

O que você faria para conseguir ajuda para uma pessoa que você ama? 

Lucas 8.40-56 

1.  Como a multidão recebeu Jesus?  8.40 

2.  Por que Jairo se prostrou aos pés de Jesus?  8.41,42 

3.  Descreve o problema da mulher que sofria de um hemorragia.  8.43 

4.  O que aconteceu quando aquela mulher tocou no manto de Jesus?  8.44 

5.  Como Jesus reagiu?  8.45,46 

6.  O que fez a mulher quando Jesus perguntou quem havia tocado nEle?  8.47 

7.  Descreve a fé daquela mulher.  8.48 

8.  Que disse Jesus quando Jairo recebeu a notícia que a filha dele estava morta?  8.49,50 

9.  O que disse Jesus às pessoas que estavam chorando por causa da morte da criança? 

10.  Qual foi a reação do povo quando Jesus disse que a menina estava dormindo?  8.53 

11.  O que aconteceu quando Jesus tomou a menina pela mão e disse:  “Levante-se!”? 

12.  Qual foi a reação dos pais diante deste milagre?  8.56 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  O que é que estas duas curas têm em comum? 

14.  Fala sobre as mudanças que deveriam ter acontecidas na vida da mulher que foi  
curada e na família da criança que ressuscitou. 

15.  Além da cura, como Jesus demonstrou o amor que Ele tem por todos? 

16.  O que você precisa aprender com a fé e a ousadia tanto de Jairo como da mulher? 

17.  Como é que você pode ter mais compaixão por pessoas que estão sofrendo? 

18.  Fala sobre um problema que você quer entregar a Jesus hoje. 

19.  Por quem você vai orar nos próximos dias? 

Oração: 
Pai Nosso, ajude-nos a trazer todos os nossos problemas ao Senhor.  Acreditamos que o 
Senhor é Poderoso para resolver todas nossas angústias.  Encha nossos corações de 
compaixão por pessoas que enfrentam dificuldades.  Sê conosco hoje e sempre.  Amém.



Jesus Envia os Doze 

Por que as pessoas geralmente não gostam de fazer as malas e se mudar para outro lugar? 

Lucas 9.1-9 

1. Quem são os doze?  (Marcos 3.14) 

2.  Qual foi o poder que Jesus deu aos apóstolos?  (veja 2 Coríntios 12.12) 

3.  O que significa “pregar o Reino de Deus”?  9.2 
 (O reino de Deus é onde Deus é Rei e onde Deus domina.  Deus precisa reinar em  
nossos corações e nós temos que recebe-Lo como nosso Rei.) 

4  Por que será que os doze não deveriam levar dinheiro para seu sustento?  Mt 10.9,10 

5.  Por que será que deveriam ficar em apenas uma casa?   
 (Para não desprezar a comida e a hospitalidade das pessoas?) 

6.  Como os doze deveriam agir quando não fossem recebidos?  9.5 

7.  Os doze obedeceram à ordem de Jesus?  9.6 

8.  Na opinião de Herodes quem era Jesus?  (veja Marcos 6.14-29) 

9.  Por que Herodes ficou tão perplexo diante das notícias a respeito de Jesus? 

10.  Na opinião de outros, quem era Jesus?  9.8 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  O que você faria se as palavras de Jesus em 9.3 fossem dirigidas a você? 

12.  Que tipo de missão Jesus está dando para você hoje? 

13.  Como é que Jesus pode usar você para curar? 

14.  Como é que Jesus quer usar você para ensinar? 

15  Como nós deveríamos reagir quando pessoas rejeitam a mensagem de Jesus? 

16.  Como você pode se preparar para servir a Deus? 

17.  Para quem você precisa levar a palavra de salvação? 

Oração: 
Senhor, eu quero ser um instrumento em Suas mãos para levar o Seu amor e a Sua 
salvação às pessoas que eu conheço.  Me dá coragem para ir em frente apesar das 
dificuldades que eu posso enfrentar pelo caminho.  Ajuda-me a ser um servo obediente ao 
Senhor!  Esta é a minha oração em nome de Jesus, Amém.



O Cristo de Deus 

Fala sobre como Jesus supre as suas necessidades. 

Lucas 9.10-27 

1.  O que fez Jesus quando foi procurado pelas multidões?  9.11 

2.  O que disse Jesus quando os doze disseram que Ele deveria mandar o povo embora 
para que pudessem encontrar comida?  9.12,13 

3.  O que Jesus fez com os cinco pães e os dois peixes?  9.16 

4.  Todo mundo comeu?  Explique.  9.17 

5.  Qual foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos em 9.18? 

6.  E qual foi a resposta que os discípulos deram?  9.19 

7.  O que disse Pedro quando Jesus perguntou:  “E vocês, quem vocês dizem que eu sou?”  

8.  Qual foi a advertência de Jesus em 9.21? 

9.  O que disse Jesus sobre seu futuro em 9.22? 

10.  Segundo Jesus qual é o requisito para acompanhá-Lo?  9.23,24 

11.  O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se ou destruir a si mesmo?  

12.  Alguns dos doze ainda estavam vivos quando o Reino de Deus foi inaugurado?  9.27 
 (Atos 2 – O Dia de Pentecoste) 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Seja honesto.  Você já se envergonhou de Jesus de alguma forma? 
Como você pode fazer no futuro para ter mais coragem? 

14.  Como nós devemos reagir diante das necessidades de pessoas carentes? 

15.  O que esta passagem nos ensina sobre a provisão divina? 

16.  O que você precisa fazer para ter mais fé em Cristo para suprir suas necessidades? 

17.  Como você pode declarar aos outros que Jesus é o Cristo de Deus? 

18.  Como é que o diabo tenta chamar você para buscar as coisas deste mundo? 

19.  O que você precisa fazer para negar a si mesmo e seguir a Cristo? 

Oração: 
Pai Nosso, somos gratos por tudo que o Senhor faz por nós dia a dia.  Pedimos coragem 
para nunca ter vergonha do Senhor e para proclamar o Senhor diante de todos.  Ajude-nos 
a morrer para este mundo e para nossas vontades e Lhe seguir hoje e sempre.  Amém.



JESUS – APROVADO PELO PAI 

Fala sobre um dia ou um momento marcante na sua vida. 

Lucas 9.28-45 

1.  Quem foi com Jesus quando Ele subiu a um monte para orar?  9.28 

2.  O que aconteceu com Jesus enquanto Ele orava?  9.29 

3.  Quem apareceu e começou a conversar com Jesus?  9.30 
Sobre o que conversaram?  9.31 

4.  Qual foi a sugestão de Pedro?  9.33 

5.  O que disse a voz que saiu da nuvem?  9.35 

6.  Quem foi embora e quem permaneceu ali?  9.36 

7.  Quem falou com Jesus assim que eles desceram do monte?  9.37-40 

8.  Qual era a reclamação daquele pai? 

9.  O que disse Jesus diante desta falha por parte dos apóstolos?  9.41 

10.  O que fez Jesus quando a menina caiu no chão em convulsão?  9.42 

11.  Qual foi a reação do povo diante o poder de Jesus?  9.43 

12.  Qual foi a notícia que Jesus deu pela segunda vez?  9.44 

13.  Em sua opinião, por que as pessoas custavam tanto a entender este recado de Jesus?  9.45 

Aplicando a Palavra Hoje: 

14.  Qual o significado do fato que Jesus ficou resplandecente como um relâmpago? 

15.  E por que Moisés e Elias sumiram e somente Jesus ficou?  Quem devemos ouvir? 
Na prática, o que significa ouvir somente Jesus e mais ninguém? 

16.  O que você pode fazer para seguir Jesus mais de perto no seu dia a dia? 

17.  Com quem você precisa compartilhar a mensagem de Jesus, o Filho de Deus? 

18.  O que você precisa fazer para aumentar a sua fé no Deus Todo-Poderoso? 

Oração: 
Senhor, eu quero seguir Jesus e mais ninguém.  Acredito em Seu poder para fazer o 
impossível e para me libertar do pecado e transformar a minha vida.  Eu quero ver o 
Senhor transformando outras vidas.  Eu sei que Jesus ama a todos e quer salvar a todos.  
Faça, Senhor, a Sua obra em mim e usa-me para levar a Sua palavra a meu próximo.  
Amém.



O QUE SIGNIFICA SEGUIR JESUS? 

Como você reage quando um projeto seu é rejeitado pelos outros? 

Lucas 9.46-62 

1.  O que os discípulos começaram a discutir em Lucas 9.46? 

2.  Como Jesus manifestou a divindade dEle em 9.47?  (Ele lê pensamentos.) 

3.  Quem Jesus usou para ensinar aos discípulos sobre o que significa ser “o maior”? 

4.  O que significa esta frase:  “Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior”.? 

5.  O que João disse a Jesus em 9.49? 

6.  Explica esta frase de Jesus:   “quem não é contra vocês, é a favor de vocês”. 

7.  O que tem a ver o tempo de ser elevado aos céus e partir em direção a Jerusalém?  9.51 

8.  Por que os samaritanos não gostavam de pessoas de Jerusalém?  9.53 
     (Havia um preconceito por parte dos judeus contra os samaritanos.) 
9.  Quando os samaritanos não trataram Jesus bem, qual foi a idéia de Tiago e João?  9.54 

10. O que disse Jesus sobre a Sua missão neste mundo em 9.55? 

11. Qual foi a reação de Jesus quando um homem lhe disse: “Eu te seguirei por onde quer  
que fores”?  9.57,58 

12. Qual foi a desculpa que outro deu a Jesus em 9.59? 

13. E como Jesus respondeu diante esta desculpa?  9.60 

14. Qual foi a reação de Jesus quando outro homem lhe disse: “Vou seguir-te, Senhor, mas  
deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família”?  9.61,62 

Aplicando a Palavra Hoje: 

15. O que você precisa fazer para não ter o desejo de ser mais do que os outros? 

16. O que nós precisamos fazer hoje para cooperar mais com nossos irmãos na obra? 

17. Você já teve problemas com o sentimento de vingança?  Qual é a solução? 

18. O que você precisa fazer para ir em frente mesmo quando você sabe que será difícil? 

19. Quais são algumas desculpas que você já usou diante do Senhor? 

20. Como você pode demonstrar a sua lealdade a Cristo esta semana? 

Oração: 
Pai Nosso, perdoe-nos quando pensamos em nossos afazeres e em nossas coisas e  
colocamos o Senhor em segundo lugar.  Queremos servir ao Senhor com fé e Lhe seguir  
em todas as circunstâncias. Ajude-nos a olhar sempre para frente e nunca para trás.  Amém.



O REINO DE DEUS ESTÁ PRÓXIMO! 

Como você encara uma tarefa ou um desafio muito grande? 

Lucas 10.1-24 

1.  Qual era a missão destes discípulos que formam enviado de dois em dois?  10.9 

2.  Jesus achou que enviando setenta e dois já era muito?  Explique.  10.2 

3.  Como seria ser um “cordeiro entre lobos”? 

4.  Como eles iriam sobreviver sem bolsa e sem dinheiro?  10.4,7 

5.  O que é o “Reino de Deus”?  (Onde Deus é REI!  Onde Deus reina e manda.) 

6.  Por que aquelas cidades que rejeitaram os discípulos de Jesus seriam julgadas com  
maior rigor do que Tiro e Sidom?  10.12-16 

7.  Explica esta frase:  “aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou”. 

8.  Qual foi a reação de Jesus quando os setenta e dois voltaram alegres e disseram: 
“Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome”?  10.17-20 

9.  Explica como o ensino de Jesus fica escondido dos sábios e revelado ao pequeninos. 

10.  Qual é a melhor maneira de conhecer o Pai?  10.22 

11.  Qual foi o grande privilégio dos discípulos de Jesus?  10.23,24 

Aplicando a Palavra Hoje: 
12.  Se coloca no lugar dos 72.  Como teria sido sair sem bolsa e sem sandálias? 

13.  Ainda há poucos “trabalhadores”?  Qual deve ser a nossa missão hoje? 

14.  Qual é o dever de cada um que ouve a palavra do Filho de Deus? 

15.  O que você precisa fazer para ser um dos “pequeninos” de 10.21? 

16.  Explica como você é mais privilegiada do que os profetas do passado.  10.24 

17.  Ore cada dia desta semana pedindo a Deus para usar você na grande “colheita”. 

18.  O que você pode fazer para recrutar mais obreiros para a seara? 

19.  Leia 10.20.  Por que ter seu nome escrito nos céus vale mais do que as outras coisas? 

Oração: 
Pai Santo, eu me ofereço para ser um de Seus trabalhadores na Sua colheita.  Não sei 
tudo que devo fazer, mas eu me ofereço para Lhe servir.  Ajude-me, Senhor, a valorizar 
meu relacionamento com o Senhor acima de todas as outras coisas.  Venha reinar na 
minha vida!  Esta é a minha oração em nome de Jesus, Amém.



A Parábola do Bom Samaritano 

Fala sobre uma ocasião na qual alguém fez um esforço fora do comum para ajudar você. 

Lucas 10.25-37 

1.  Qual foi a pergunta que o perito da lei fez a Jesus?  E por que ele fez esta pergunta? 

2.  Jesus respondeu com uma pergunta.  Qual foi a pergunta?  10.26 

3.  E qual foi a resposta do perito da lei?  10.27 

4.  Jesus gostou da resposta?  10.28 

5.  Como foi que o perito da lei tentou se justificar?  10.29 

6.  Foi assim que Jesus resolveu contar a parábola de um homem que foi assaltado. 
Como o homem ficou?  10.31 

7.  O que fez o sacerdote quando viu o homem no chão?   E o levita?  10.32 

8.  Qual foi o sentimento do samaritano quando viu o homem quase morto?  10.33 

9.  O que fez o samaritano?  10.34 

10.  O que disse o samaritano ao dono da hospedaria?  10.35 

11.  Qual foi a pergunta que Jesus fez ao perito da lei em 10.36?  E a resposta dele? 

12.  E qual foi o último conselho que Jesus deu ao perito da lei?  10.37 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Você já pensou sobre como você pode herdar a vida eterna?  E como está indo? 

14.  Quais são os dois maiores mandamentos?  Você está obedecendo estes mandamentos? 

15.  Qual é a resposta correta para a pergunta:  “Quem é o meu próximo?” 

16.  Você já cometeu o pecado de “omissão de socorro”?  Explique. 

17.  Quais são algumas desculpas que nós usamos para não ajudar o nosso próximo? 

18.  Como você se sente quando alguém para e ajuda você? 

19.  Como esta igreja pode ajudar pessoas necessitadas? 

20.  Quem você pode ajudar?  Que tipo de ajuda você pode oferecer? 

Oração: 
Pai Nosso, somos muito gratos por Seu amor infinito.  Amamos o Senhor e queremos 
demonstrar o amor ao nosso próximo.  Perdoe o nosso egoísmo.  As vezes ficamos 
preocupados demais com nossos negócios.  Queremos amar de verdade.  Amém.



A BOA PARTE 

O que você costuma fazer quando sabe que vai receber uma visita importante? 

Lucas 10.38-42 

1.  Quem Marta recebeu na casa dela?  10.38 

2.  O que fez Maria?  10.39 

3.  Qual foi a queixa de Marta?  10.40 

4.  Como Jesus respondeu à queixa de Marta?  10.41,42 

Aplicando a Palavra Hoje: 

5.  O que você faria se soubesse que Jesus faria uma visita a sua casa hoje? 

6.  O serviço de casa é importante?  Quem deve fazer o serviço de casa?  Por que? 

7.  Quais são algumas das “muitas coisas” que preocupam você?  Seja honesto! 

8.  Por que Jesus disse que “apenas UMA é necessária”? 

9.  O que você precisa fazer para buscar a “boa parte”? 

10.  Explica por que ninguém pode tirar esta boa parte de nós.  10.42 

11.  Explica como as outras coisas podem ser tiradas.  10.41,42 

12.  Você acha que sua vida parece mais com a de Maria ou de Marta?  Explique. 

13.  O que você pode fazer esta semana para melhorar o seu relacionamento com Jesus? 

14.  Como você pode ajudar alguém com as tarefas domesticas para que ela possa ter  
mais tempo para as coisas de Deus? 

15.  O que você pode fazer para “sentar aos pés de Jesus” ainda hoje? 

Oração: 

Senhor, mostra nos onde estamos errados e quais devem ser as nossas prioridades.  
Queremos ser mais como a Maria.  Mas confessamos que muitas vezes agimos como a 
Marta.  Senhor, queremos a boa parte, a parte que ninguém pode tirar.  Em nome de Jesus, 
Amém.



Jesus Ensina Sobre Oração 

O que você faz quando alguém insiste e fica pedindo a mesma coisa? 

Lucas 11.1-13 

1.  Jesus tinha o hábito de orar? 

2.  Como Jesus respondeu quando um de seus discípulos lhe disse:  – Ensina-nos  a orar? 

3.  O que é “santificar” o nome de Deus? 

4.  O que é um reino?  Como sua vida mudaria se Deus realmente reinasse em sua vida? 

5.  O que é o “pão cotidiano”? 

6.  Por que você precisa perdoar a todos os que lhe devem?   

7.  O que você está fazendo para não cair em tentação? 

8.  Por que o homem na parábola de Jesus precisava de três pães?  11.6 
E por que o amigo dele não queria emprestar o pão? 
Por que o amigo acabou cedendo, levantou e deu o que o outro queria? 

9.  O que Jesus quer nos ensinar sobre oração com esta parábola?  11.9,10 

10.  O que Jesus disse sobre a atitude de um pai quando o filho está com fome?  11.11,12 

11.  Explica por que Jesus os chamou de “maus” em 11.13.  (Erramos.  Só Deus é perfeito.) 

12.  Qual o significado das palavras “quanto mais” em 11.13? 

13.  O que surpreende você na oração de Jesus em Lucas 11.2-4? 

14.  O que você precisa mudar em suas orações para orar mais como Jesus orava? 

15.  Nas parábolas sobre o amigo e sobre o pai, o que Jesus quer que você entenda sobre:  
 1) A necessidade de perseverança na oração. 
 2) O amor de nosso Deus e o prazer que Ele tem em ajudar aqueles que O buscam. 

16.  O que você precisa fazer para colocar Lucas 11.9 em prática na sua vida? 

17.  Você tem um horário reservado na sua agenda para orar e falar com nosso Pai? 

18.  Como sua vida vai mudar quando você começa a orar como Jesus orava? 

ORAÇÃO: 
“Pai!  Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino.  Dá-nos cada dia o nosso pão 
cotidiano.  Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos 
devem. E não nos deixes cair em tentação”. 



JESUS E BELZEBU? 

Como você se sente quando alguém questiona você e suas intenções e sua motivação? 

Lucas 11.14-28 

1.  Como a multidão reagiu quando Jesus expulsou um demônio de um mudo?  11.14 

2.  Qual foi a crítica que alguns fizeram em Lucas 11.15? 

3.  O que Jesus disse sobre o reino de Satanás?  11.17,18  (Será que Satanás é estúpido?) 

4.  Por que qualquer pessoa iria expulsar demônios?  11.19 

5.  O que as pessoas deveriam entender quando viam o poder de Jesus sobre os demônios? 

6.  Quem é o “homem forte” neste exemplo de Jesus em Lucas 11.21?  (o diabo) 

7.  Quem é o “mais forte” que ataca e vence o homem forte?  Veja: Hb 2.14 e 1 Jo 3.8 

8.  Explica como algumas pessoas não estão “com Jesus”.  Lucas 11.23 

9.  O que é necessário fazer quando alguém se afasta do diabo e do pecado?  11.24-26 

10.  Qual é a prioridade de Jesus e o que Jesus espera de todos nós?  11.27,28 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  Por que muitas pessoas não seguem Jesus em nossos dias? 

12.  Leia novamente Lucas 11.24-26.  Qual é o seu plano para preencher sua vida com as  
coisas de Deus e assim combater as obras do maligno? 

13.  O que você precisa fazer para receber a bênção que Jesus oferece em 11.28? 

14.  Como você tem visto o poder que Jesus tem para libertar os cativos? 

15.  Qual conselho que você daria para um irmão que se converteu ontem e quer muito  
crescer em Cristo e permanecer fiel até o fim? 

16.  O que você precisa fazer para ser mais obediente a palavra de Deus? 

Oração: 

Pai nosso, somos gratos por Seu Filho Jesus quem nos resgatou das garras do inimigo.  
Agradecemos pela oportunidade que Ele nos oferece para ter uma vida nova.  Pedimos Sua 
ajuda para resistir as tentações e para crescer espiritualmente e sermos Seus servos aqui 
neste mundo.  Faça de nós servos obedientes ao Senhor!   
Esta é nossa oração em nome de Jesus.  Amém.



VENDO JESUS! 

Você enxerga bem?  Explique. 

Lucas 11.29-36 

1.  Por que Jesus disse que aquela geração era uma geração perversa?  11.29 

2.  Por que Jesus diz que não devemos pedir sinais miraculosos? 

3.  Qual foi o sinal de Jonas?  Veja Mateus 12.39-41 

4.  Segundo Jesus, por que a rainha do Sul vai julgar a geração que ignorou Jesus?  11.31 

5.  Onde as pessoas costumam colocar uma vela ou uma lâmpada?  11.33 

6.  Segundo Jesus, o que ilumina nosso corpo?  11.34 

7.  Qual é a importância da luz e a claridade? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

8.  Por que Jesus cansou de fazer milagres?  Qual foi o propósito dos milagres? 

9.  O que você precisa apreender do exemplo da rainha do Sul? 

10.  O que Jesus diria hoje sobre a nossa geração? 

11.  De que você precisa se arrepender? 

12.  O que você precisa fazer para ter mais sabedoria? 

13.  Como é que nossos olhos são a luz do nosso corpo? 
O que é ter bons olhos ou maus olhos?  (Se refere a como nós “enxergamos” as  
coisas e o valor que damos a Jesus e ao Reino de Deus.) 

14.  Qual é o conselho de Jesus para mim e para você em 11.35? 

15.  Como age a pessoa que está cheia de trevas? 

16.  Como age a pessoa que está cheia de luz? 

17.  O que você precisa fazer para que hábitos antigos não “escurecem” a sua vida? 

18.  Como você pode ser “a luz” na vida de alguém esta semana? 

Oração: 
Senhor, queremos ver Jesus.  Queremos ter olhos abertos e corações abertos para buscar 
somente as coisas boas.  Venha nos encher, Senhor, de Sua palavra e de Seu Espírito para 
que possamos ser puros e limpos, andando sempre no caminho da luz.  E ajude-nos, 
Senhor, a sermos luz para as pessoas em nossa volta!  Em nome de Jesus, Amém.



Jesus Condena a Hipocrisia 

Você gosta de ficar bem diante as pessoas?  Explique. 

Lucas 11.37-54 

1.  Qual foi a reação do fariseu quando ele notou que Jesus não se lavara cerimonialmente     
     antes da refeição?  11.37,38 

2.  Qual foi a crítica que Jesus fez em 11.39? 

3.  Segundo Jesus onde deveríamos iniciar a nossa “limpeza”?  11.40,41 

4.  O que Jesus disse sobre o dízimo em 11.42? 

5.  Os fariseus amavam os lugares de honra?  11.43 

6.  Como Jesus criticou os escribas (peritos da lei) em 11.46? 

7.  Qual foi a atitude dos judeus em relação aos profetas de Deus?  11.47-51 

8.  Qual o problema quando pessoas ficam dependendo de outras pessoas para ter  
conhecimento de Deus?  11.52 

9.  O que os fariseus e mestres da lei tentavam fazer com Jesus?  11.53,54 

Aplicando a Palavra Hoje: 

10.  Qual o problema quando pessoas se preocupam em agradar os homens? 

11.  Se Jesus estivesse aqui hoje como Ele iria criticar a nossa religião? 

12.  Como é que sua vida pode impedir outros de se aproximar ao Senhor? 

13.  Qual a receita para não ser uma pessoa gananciosa? 

14.  O que você precisa fazer para buscar a justiça e o amor de Deus acima de tudo? 

15.  O que você pode fazer para não ser um hipócrita? 

16.  Como você trata os mensageiros de Deus? 

17.  O que você precisa fazer para conhecer a verdadeira vontade de Deus? 

18.  Como você pode ajudar seus amigos a conhecer a palavra do Senhor? 

Oração: 
Senhor, perdoe-nos quando pensamos mais em nossa aparência e mais na opinião dos 
outros do que em ter uma vida correta e sermos pessoas boas que agradam ao Senhor. 
Queremos ser autênticos e verdadeiros.  Queremos aproximar pessoas ao Senhor e jamais 
afasta-las.  Ajude-nos a ouvir e seguir a Sua palavra.  Amém.



TUDO SERÁ REVELADO 

O que deixa você com medo? 

Lucas 12.1-12 

1.  Segundo Jesus qual era o principal defeito dos fariseus?  12.1 
 (Fermento é uma coisa ruim em 1 Coríntios 5.6 e em muitas passagens.) 
2.  O que é hipocrisia? 

3.  O que vai acontecer com as coisas escondidas e ocultas?  12.2,3 

4.  Por que Jesus disse que não devemos ter medo dos que matam o corpo?  12.4 

5.  Segundo Jesus, quem nós devemos temer?  12.5 

6.  Deus valoriza os pardais?  12.6 

7.  Qual o valor que Deus dá a cada um de nós?  12.7 

8.  O que vai acontecer com aqueles que confessam Jesus diante dos homens?  12.8 

9.  O que vai acontecer com aqueles que negam Jesus diante dos homens?  12.9 

10.  Deus perdoa?  12.10 

11.  O Espírito Santo vai ajudar os discípulos de Cristo?  12.11,12 

12.  O que é blasfemar contra o Espírito Santo? 
Note que isto é um passo além de 12.5 e 12.9 no processo de rejeição de Jesus.   

Será possível rejeitar Jesus em pessoa e ainda ter a oportunidade de ouvir a palavra  do 
Espírito.  Mas aquele que rejeita esta mensagem perdeu sua última oportunidade. 

Estamos falando de uma atitude de teimosia e impenitência sem arrependimento. 
Portanto a pessoa que teme ter cometido este pecado imperdoável é justamente  
aquela que não o fez, como mostra a sua consciência sensível. 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Já que tudo vai ser revelado não seria melhor confessar seus pecados já?  Explique. 

14.  Como você se sente sabendo o quanto Deus se preocupa com você?  12.5,6 

15.  O que você está fazendo para confessar Jesus diante das pessoas?   

16.  O que você precisa fazer para ter sempre uma consciência sensível diante de Deus? 

17.  Por que muitas pessoas não temem a Deus? 

18.  O que mudaria em sua vida se você temesse a Deus de fato? 

Oração: 
Senhor, me ajude a entender que o Senhor sabe tudo e que um dia vou prestar contas ao 
Senhor.  Me ajude a ficar firme diante dos homens para receber a salvação do Senhor.



JESUS E O DINHEIRO 

Por que o dinheiro costuma causar tantos problemas em tantos lares? 

Lucas 12.13-34 

1.  Qual foi o pedido que uma pessoa da multidão fez a Jesus?  12.13 

2.  Por que será que Jesus não agiu para resolver o problema da divisão da herança?  12.14 

3.  O que disse Jesus sobre a avareza e a ganância em 12.15? 

4.  Na parábola, o que fez o homem rico com todos seus bens?  12.16-19 

5.  O que Deus disse ao homem rico?  12.20 

6.  Que tipo de riqueza é mais importante?  12.21 

7.  O que disse Jesus sobre a preocupação com as coisas?  12.22,23 

8.  Como Deus cuida dos pássaros e das flores?  12.24,27 

9.  Por mais que você se preocupe, você pode acrescentar uma hora à sua vida? 

10.  Será que Deus sabe o que nós precisamos? 

11.  O que disse Jesus sobre um tesouro nos céus em 12.33? 

12.  Explica esta frase:  Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.  12.34 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Como a ganância se manifesta na vida das pessoas que você conhece? 

14.  Que diferença o fato de que você não tem a certeza do dia de amanhã faz na sua vida? 

15.  O que você precisa fazer para ser “rico para com Deus”? 

16.  O que você pode fazer para não ficar tão “preso” aos bens materiais? 

17.  O que você precisa fazer para ser mais generoso com sua oferta na igreja e com  
 pessoas necessitadas? 

18.  Como as preocupações e as angústias atrapalham você na sua vida? 

19.  O que você pode fazer para ter um tesouro nos céus? 

20.  Faça uma oração agora entregando todas as suas preocupações aos pés do Senhor. 

Oração; 
Eu quero lhe agradecer, Senhor, por meu sustento e Seu cuidado constante.  Neste 
momento entrego minhas ansiedades ao Senhor.  Ajude-me a usar meu dinheiro para 
beneficiar o meu próximo.  Eu quero ser rico no amor e no Espírito.  Amém.



JESUS PROCURA SERVOS DEDICADOS 

O que é que o patrão espera de seu empregado? 

Lucas 12.35-53 

1.  Qual a melhor palavra para descrever qual deve ser a atitude de um servo em 12.35-38? 

2.  O que o dono da casa faria se ele soubesse que um ladrão iria chegar hoje?  12.39 

3.  Quando Jesus vai vir?  12.40 

4.  Qual é o dever de um administrador?  12.42,43 

5.  O que o patrão vai fazer com o servo responsável e dedicado?  12.44 

6.  O que um patrão faria se pegasse seu servo agindo maliciosamente?  12.45,46 

7.  Qual é o dever do servo que conhece a vontade de seu senhor?  12.47 

8.  O servo que não sabe e faz errado também é culpado?  (sim, mas menos)  12.48 

9.  Jesus disse que veio para trazer fogo à terra.  Explique.  12.49 

10.  Qual é o “batismo” sobre o qual Jesus fala em 12.50? 

11.  Jesus veio para trazer paz ou divisão?  Explique.  12.51-53 

Aplicando a Palavra Hoje: 

12.  O que significa “vigiar”?  Você está vigiando?  Como você pode melhorar? 

13.  O que você já recebeu do Senhor? 

14.  O que Jesus espera daqueles que já receberam muito? 

15.  O que você precisa fazer para ser fiel a Deus com tudo que Ele já lhe deu? 

16.  Como você pode servir ao Senhor?  Seja bem especifico!  (Onde?  Quando?  Etc.) 

17.  Como você tem visto sua decisão de servir a Cristo separar você de seus parentes? 

18.  Como você pode se preparar para os conflitos que ainda virão entre você e seus  
amigos e parentes por causa de sua fé em Jesus? 

19.  Como é que suas amizades com irmãos em Cristo ajudam você na hora da prova? 

Oração: 
Senhor, eu quero estar preparado para a volta de Cristo.  Ajude-me a servir ao Senhor com 
afinco em todas as situações.  Enfrento dificuldades em meus relacionamentos com 
pessoas que não acreditam.  Ajude-me a permanecer firme.  Em nome de Jesus, Amém!



JESUS BUSCA FRUTO 

O que você pensa sobre as injustiças no nosso país? 

Lucas 12.54 – 13.9 

1.  O que as pessoas costumam dizer sobre o tempo num dia muito quente e abafado? 

2.  Segundo Jesus o que é mais importante do que prever o tempo?  12.56 

3.  O que é que as pessoas daquela época deveriam ter observado?  12.56,57 

4.  Qual é o momento mais certo para se reconciliar com seu adversário?  12.58 

5.  Vai chegar o dia em que vai ficar “tarde demais” para fazer mudanças?  12.59 

6.  Coisas ruins só acontecem com pessoas que fazem coisas erradas?  Explique. 

7.  Segundo Jesus, quem precisa se arrepender de seus pecados?  13.3 

8.  As 18 pessoas que morreram quando a torre caiu eram piores do que as outras? 

9.  O que é que alguém espera quando planta uma árvore frutífera?  13.6 

10.  Quando o dono não encontrou figos na figueira, resolveu fazer o que?  13.7 

11.  Ele acabou mudando de idéia?  Explique.  13.8,9 

Aplicando a Palavra Hoje: 

12.  Leia 12.54-57.  O que é que nós precisamos entender hoje? 

13.  Fala sobre a importância de fazer as pazes com as pessoas desde já. 

14.  Com quem você precisa se reconciliar o mais rápido possível? 

15.  O que é “dar fruto” no reino de Deus? 

16.  O que você precisa fazer para dar fruto em sua vida? 

17.  Por que o arrependimento é tão importante na igreja?  E em sua própria vida? 

18.  O dono da figueira acabou cedendo uma “segunda chance”. 
 Deus já lhe deu uma segunda chance para acertar?  Explique. 

19.  O que você precisa mudar em sua vida para estar “em dia” com Deus? 

Oração: 
Senhor, me dá olhos para enxergar os meus erros e me ajude a consertar a minha vida. 
Eu quero agradar ao Senhor em tudo.  Eu quero viver em paz com todos.  Faça Sua obra 
em minha vida para que eu venha a produzir muito fruto em Seu reino.  Obrigado, Senhor, 
por mais este dia.  Que este dia seja usado somente para coisas boas.  Amém.



Aquele que Traz a Salvação  

Explica como preconceito pode ser visto até nas igrejas. 

Lucas 13.10-35 

1.  Qual foi a crítica do dirigente da sinagoga em Lucas 13.14? 

2.  O que as pessoas costumavam fazer com seus animais até no sábado?  13.15 

3.  Por que Jesus acha certo curar esta mulher até no sábado?  13.16 

4.  Quem ficou envergonhado e quem ficou alegre com a sábia resposta do Mestre?  13.17 

5.  Qual a semelhança entre um grão de mostarda e o Reino de Deus?  13.19 

6.  Qual a semelhança entre o fermento e o Reino de Deus?  13.21 

7.  O que disse Jesus quando alguém perguntou: “Senhor, serão poucos os salvos”?  13.24 

8.  Vai ter surpresa no dia final?  Explique.  13.25-28 

9.  A quem nosso Senhor oferece a salvação?  13.29,30 

10.  Por que Jesus não ficou com medo diante da ameaça de Herodes?  13.31-33 

11.  Qual o sentimento de Jesus com respeito a Jerusalém?  13.34 

12.  Como a pessoas de Jerusalém vão reagir diante do amor de Jesus?  13.34 

13.  Como Jesus vê os acontecimentos e o tempo?  13.35 

Aplicando a Palavra Hoje: 

14.  Quem você conhece que precisa de ajuda?  Como você vai ajudar esta pessoa? 

15.  O reino de Deus cresce!  Quem você pode ensinar este mês? 

16.  O que você precisa fazer para se preparar para prestar contas a Deus no dia final? 

17.  Como Jesus via a Sua missão neste mundo? 

18.  O que você pode fazer para divulgar a mensagem de salvação? 

19.  Como você pode ajudar seus amigos que ainda não conhecem a Cristo? 

Oração: 
Senhor eu preciso enxergar com Seus olhos.  Há muita necessidade neste mundo.  Use-me 
como Seu instrumento para levar Sua palavra e Sua cura às pessoas perdidas.  Agradeço 
ao Senhor por Seu grande amor.  Ajude-me a seguir sempre pelo Seu caminho e a estender 
uma mão para aquele que está ao meu lado.  Oro em nome de Jesus, Amém



JESUS VALORIZA CADA UM 

Como você se sente quando você dá um presente para alguém que não estava esperando 
receber nada? 

Lucas 14.1-14 

1.  Quem estava observando Jesus quando Jesus estava na casa de um fariseu importante?  

2.  É permitido ou não curar no sábado?  Explique.  14.3 

3.  Como Jesus se justificou após ter curado o homem em pleno sábado?  14.5 

4.  Por que os fariseus não criticaram Jesus?  14.6 

5.  Onde os convidados queriam ficar?  14.7 

6.  Segundo Jesus, o que pode acontecer com aquele que busca o lugar de honra?  14.8,9 

7.  Segundo Jesus, qual deveria ser nossa atitude quanto ao nosso lugar?  14.10 

8.  Explique esta frase em 14.11:  
  “Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado”. 

9.  Segundo Jesus quem nós deveríamos convidar quando dermos um banquete?  14.12,13 

10.  Qual a diferença entre a recompensa dada por pessoas e a recompensa divina?  14.14 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  Como Jesus reagia diante das críticas dos fariseus?  Como você lida com as críticas? 

12.  Como você e eu devemos ver cargos e funções dentro da igreja? 

13.  O que você pode fazer para deixar de ser orgulhoso e ser mais humilde? 

14.  Por que Jesus disse que seremos felizes quando ajudamos aquele que não pode  
retribuir?  Quem você pode ajudar esta semana? 

15.  O que você precisa fazer para honrar e reconhecer os esforços de outros irmãos? 

16.  O que você precisa fazer para pensar mais na recompensa espiritual que virá do Senhor     
        ao invés de pensar em recompensas nesta vida? 

Oração: 

Senhor, somos gratos por Seu Filho Jesus e o grande amor que Ele demonstrou em todas 
as situações e para todas as pessoas.  Perdoe-nos, Pai, quando somos egoístas.  Ajude-nos 
a compartilhar com nosso próximo e a desejar coisas boas para nosso irmão.Agradecemos 
pela esperança que o Senhor nos dá de um lar celestial.  Oramos em nome de Jesus, Amém.



SEU COMPROMISSO COM JESUS 

Qual é o segredo para realizar um projeto e ser bem sucedido? 

Lucas 14.15-35 

1.  O que alguém disse para Jesus quando estavam a mesa?  14.15 

2.  Na parábola de Jesus como o dono da festa fez para chamar os convidados?  14.16,17 

3.  Quais foram algumas desculpas dadas pelos convidados?  14.18-20 

4.  O dono da casa ficou triste com esta notícia?  Explique.  14.21 

5.  Qual foi a ordem que o dono da casa deu a seu servo?  14.21 

6.  Qual era o desejo do dono com respeito ao número de pessoas presentes no dia do    
      banquete?  14.23 

7.  E quanto àqueles que recusaram o convite?  14.24 

8.  Quais são as palavras que Jesus repetiu três vezes à uma multidão que O  
     acompanhava (veja 14.26,27,33)? 

9.  Nesta passagem podemos dizer que Jesus quer ou não quer discípulos? 

10.  Explique a idéia de 14.26 

11.  O que uma pessoa precisa fazer ANTES de construir uma casa?  14.28 

12.  O que pode acontecer se a pessoa não senta para calcular os custos? 

13.  Segundo Jesus quanto custa para segui-Lo?  14.33 

14.  Para que serve sal sem sabor? 
       O que adianta um discípulo que não ouve e não segue o seu Senhor?  14.35 

Aplicando a Palavra Hoje: 

15.  Qual é o convite que nosso Deus está fazendo a cada um de nós? 

16.  Por que nosso Deus não aceita “desculpas”? 

17.  Qual foi a última desculpa que você deu para não servir ao Senhor? 

18.  O que você precisa fazer para aprofundar o seu compromisso com Jesus? 

19.  Por que vale a pena colocar Jesus como o Senhor de sua vida? 

20.  O que você pode fazer esta semana para trazer alguém a Cristo Jesus? 

Oração: 
Obrigado Senhor pelo privilégio de estar na Sua presença.  Eu quero colocar o Senhor em 1º 
lugar na minha vida.  Me perdoe por minhas falhas.  Use-me esta semana para Lhe servir.



JESUS RECEBE PECADORES! 

Como é que Deus trata os pecadores? 

LUCAS 15 

1.  Qual foi a reação dos fariseus quando observaram que Jesus comia com “pecadores”? 

2.  Na parábola de Jesus o que fez o pastor quando soube que uma ovelha estava perdida? 

3.  O que fez o pastor quando chegou em casa com a ovelha perdida?  15.6 

4.  O que disse Jesus sobre a alegria nos céus quando um pecador se arrepende? 

5.  Na parábola, o que fez a mulher para encontrar a moeda perdida? 

6.  Descreva a alegria desta mulher quando ela encontra a moeda?  15.9 

7.  Na terceira parábola, o que o filho mais novo fez com a herança dele?  15.13 

8.  Qual foi a situação do garoto quando ele ficou sem dinheiro?  15.15,16 

9.  O que ele disse quando ele caiu em si?  15.17-19 

10.  Como o pai recebeu o filho?  15.20-24 

11.  Qual foi a reação do irmão mais velho quando soube da festa e da volta de seu irmão? 

12.  O que disse o pai ao filho mais velho?  15.31-32 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  O que é que deixa os anjos de Deus pulando de alegria? 

14.  Você conhece alguém que se afastou de Cristo?  Explique. 

15.  O que você pode fazer esta semana para ajudar alguém a voltar a casa do Pai? 

16.  Como você costuma tratar os “pecadores”? 

17.  Como você tem visto a paciência de Deus na sua vida e em sua luta contra o pecado? 

18.  O que você precisa fazer para não guardar uma mágoa contra aquele que errou? 

19.  Com quem você pode compartilhar o amor de Deus esta semana? 

Oração: 
Senhor, eu sei que não mereço o Seu perdão.  Sou grato pela Sua grande misericórdia e o 
Seu amor que não tem fim.  Me ajude a amar os “perdidos” com este mesmo amor.  Encha 
meu coração deste amor que supera as barreiras.  Venha me usar para resgatar pessoas das 
garras do inimigo.  Faça a Sua igreja crescer mais e mais.  Oro em nome de Jesus.  Amém.



VALORES VERDADEIROS 

Como é que o amor ao dinheiro pode prejudicar uma pessoa? 

Lucas 16.1-18 

1.  O que iria acontecer com o administrador de um homem rico?  16.1,2 

2.  O que o administrador fez antes de ser despedido?  16.3-7 

3.  Embora este homem fez algo errado, qual é a virtude que ele demonstrou?  16.8 

4.  Como é que você e eu devemos usar o dinheiro que Deus nos dá?  16.9 

5.  Qual é a promessa (e a advertência) do Senhor em 16.10? 

6.  Como é que nosso tempo aqui neste mundo é um “teste”?  16.11,12 Explique. 

7.  O que acontece com aquele que tenta servir a dois patrões?  16.13 

8.  Quem conhece o coração de todos nós?  E quais são os valores de Deus?  16.15 

9.  O que mudou com a vinda de Jesus?  16.16 

10.  Qual deve ser a nossa atitude em relação ao Reino de Deus?  16.16 

11.  O que Jesus afirmou sobre a Lei?  16.17 

12.  O que Jesus ensinou sobre o divórcio?  16.18 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Explica o significado desta frase de Jesus:   
  “Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos”  16.9 

14.  Por que é tão difícil saber lidar com o dinheiro? 

15.  Como você precisa mudar a sua atitude sobre o dinheiro? 

16.  O que você precisa fazer para demonstrar a sua devoção ao Senhor? 

17.  Como você pode usar o seu dinheiro para servir a Deus e o seu próximo? 

18.  O que você pode fazer para fortalecer o seu casamento ou o casamento de um casal  
 que você conhece? 

19.  Faça uma oração agora renovando seu compromisso de guardar a lei do Senhor. 

Oração: 
Senhor, somos gratos por Sua provisão.  Ajude-me a compartilhar o que o Senhor me deu 
com meu próximo.  Quero obedecer aos Seus mandamentos.  Quero ter as verdadeiras 
riquezas e entrar na morada eterna.  Ajude-me a permanecer no Senhor caminho.  
Abençoe todos os lares e todos os casamentos.  Esta é a minha oração em nome de 
Jesus.



VIDA APÓS A MORTE 

Nos filmes e nas novelas como é a vida após a morte? 

Lucas 16.19-31 

1.  Descreva a vida do homem rico.  16.19 

2.  Onde o mendigo, Lázaro, ficava e o que ele desejava?  16.20,21 

3.  O rico ajudava o mendigo?   

4.  Como deve ter sido o dia do enterro do rico? 

5.  E como deve ter sido o dia do enterro do mendigo, Lázaro? 

6.  Qual foi o destino final do rico?  E qual foi o pedido que ele fez?  16.23,24 

7.  Por que não existe como transitar entre o céu e o inferno?  16.26 

8.  Qual foi o segundo pedido do rico?  16.27,28 

9.  Na resposta de Abraão, o que é “Moisés e os Profetas”?  (as Escrituras Sagradas) 

10.  Por que não adiantaria ter um mensageiro dentre os mortos avisar os irmãos do rico? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  Você acredita que o inferno existe?  Como este fato serve para motivar você a  
        compartilhar o evangelho com seus amigos? 

12.  Por que muitas pessoas não se submetem ao evangelho de Cristo? 

13.  Como esta passagem esclarece o seu entendimento sobre a vida após a morte? 

14.  O que esta passagem nos ensina sobre o valor dos bens materiais? 

15.  O que você precisa fazer para estar mais ligado nos valores espirituais e mais ligado  
        nas necessidades de seu próximo? 

16.  Como esta passagem dá ânimo para irmãos pobres ou irmãos doentes? 

17.  Por que nosso Deus geralmente não usa milagres para convencer as pessoas? 

18.  Como você pode demonstrar a sua compaixão por seu próximo nos próximos dias? 

19.  Como é que a realidade de vida após a morte muda o seu jeito de viver agora? 

Oração: 
Pai Nosso, sabemos que esta vida neste mundo é passageira.  Ajude-nos a plantar coisas 
boas para estar com o Senhor na eternidade.  Há muitas pessoas que precisam de ajuda 
nesta vida.  Use-me como uma ferramenta Sua, para ajudá-las.  Em nome de Jesus, Amém.



O Pecado, a Fé e o Dever 

O que você espera quando você faz alguma coisa boa para alguém? 

Lucas 17.1-10 

1.  O que Jesus disse sobre pessoas que levam outras pessoas a pecar?  17.1 

2.  Qual deve ser a nossa atitude diante dos pecados dos outros?  17.3 

3.  O que Jesus nos ensina a respeito do perdão?  17.4 

4.  O que levou os apóstolos a dizer em 17.5:  “Aumenta a nossa fé!”? 

5.  O que disse Jesus sobre o poder da fé em 17.6? 

6.  Qual é o dever do empregado ou do escravo?  17.7,8 

7.  O patrão costuma elogiar e agradecer seus empregados quando cumprem o  seu dever? 
     Por que não?  17.10 

Aplicando a Palavra Hoje: 

8.  O que você precisa fazer para não levar outros a pecar? 

9.  O que você deve fazer quando você percebe que você errou? 

10.  Você já teve dificuldades em perdoar alguém?  Explique. 

11.  Como você e eu podemos aumentar a nossa fé a tal ponto que perdoar já não é difícil? 

12.  Qual é o seu dever como um discípulo de Cristo? 

13.  Por que um espírito de humildade é tão importante na vida do discípulo de Jesus? 

14.  Você precisa perdoar alguém?  Quando? 

15.  Qual é o seu dever como um servo do Senhor que você pode realizar esta semana? 

Oração: 
Senhor, eu quero ver meus irmãos andando no bom caminho.  Quero sempre ajudá-los e 
nunca atrapalhar.  Senhor, me ajude a perdoar sempre.  E eu quero trabalhar no seu reino 
dia a dia com muito afinco e disposição, nunca me queixando de nada. 
Que Seu Nome seja honrado hoje e sempre!!  Em nome de Jesus, Amém.



MINHA  GRATIDÃO 

Qual seria a sua reação se você fosse curado de repente de uma doença grave? 

Leia  Lucas 17.11-19: 

1.  Quem saiu ao encontro de Jesus quando Ele entrou na aldeia? 

2.  Qual foi o pedido destes homens?  v.13 

3.  O que fez Jesus?  v.14 

4.  O que foi que um deles fez que os outros não fizeram?  v.15,16 

5.  Qual foi a reação de Jesus?  v.17-19 

Aplicando a Palavra: 

6.  A sua fé é importante? 

7.  Que diferença a sua fé faz em sua vida diária? 

8.  Como é que a gratidão completa a fé? 

9.  Jesus ficou surpreso com a ingratidão na parte dos 9 homens. 
 Por que as vezes nós deixamos de mostrar a nossa gratidão a Deus? 
 O que impede a nossa gratidão? 

10.  É difícil dizer, “Obrigado” a Deus? 
   O que devemos fazer para mostrar a nossa gratidão sempre? 

11. O que é que Deus tem feito recentemente na sua vida? 
  Você precisa agradecer a Deus agora? 

12. Vamos ler todos juntos 1 Tessalonicenses 5.16-18. 

13.  Com quem você pretende falar das bênçãos que você recebeu de Deus? 
  Vamos louvar nosso grande Deus hoje e sempre! 

Oração: 
Obrigado Senhor pela nossa salvação por meio de Jesus!   
O Senhor tem feito tanto por mim. 
Obrigado, Senhor!  Obrigado mesmo! 



A Vinda do Reino de Deus 

O que você faria se soubesse, de repente, que você tem apenas algumas semanas de vida? 

Lucas 17.20-37 

1.  Segundo Jesus, onde está o reino de Deus?  17.21 

2.  Segundo Jesus, o que é que seus discípulos desejarão ver?  17.22 

3.  O que é que Jesus tem em comum com o relâmpago?  17.24 

4.  O que ainda aconteceria com Jesus antes de Sua volta?  17.25 

5.  Qual é a comparação entre os dias de Jesus e os dias de Noé?  17.27 

6.  E por que Jesus citou o exemplo de Ló?  17.28,29 

7.  Por que no dia do Filho do homem as pessoas não devem se preocupar com seus bens? 

8.  Explica o significado de Lucas 17.33. 

9.  E qual é a idéia que Jesus descreve em Lucas 17.34-36? 

10.  Onde os abutres ajuntam?  Por que? 
 O que isto tem a ver com a volta de Cristo? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  Você está preparado para a volta de Cristo?  Explique. 

12.  O que é que eu e você precisamos aprender com a esposa de Ló? 

13.  O que você precisa fazer para não ficar apegado demais às coisas materiais? 

14.  Quem você conhece que ainda precisa se libertar dos bens nesta vida? 

15.  Como você pode renovar o seu compromisso com Jesus hoje? 

16.  O que você precisa fazer desde já para se preparar para a volta de Cristo? 

Oração: 

Senhor, eu sei que Jesus pode voltar ainda hoje.  Eu quero estar preparado.  Venha reinar na 
minha vida!  Ajude-me a fazer a sua vontade em todas as situações.  Oro em nome de Jesus, 
Amém.



JESUS ENSINA COMO SE APROXIMAR DE DEUS 

Fala sobre uma ocasião na qual você perseverou e acabou dando certo. 

Lucas 18.1-14 

1.  O que é uma parábola?  (uma comparação, uma história desta vida material que nos  
ensina sobre o mundo espiritual e realidades espirituais) 

2.  Antes de contar esta parábola Jesus já nos diz qual é a lição principal.  E qual é?  18.1 

3.  Como era o juiz naquela cidade?  18.2 

4.  Fala da perseverança da viúva.  18.3 

5.  Na sua opinião, por que o juiz não queria ajudar a viúva no inicio?   
     Por que ele acabou mudando de idéia?  18.4,5 
6.  Qual é o contraste entre nosso Deus e o juiz injusto?   
     O que é que nosso Deus e o juiz tem em comum?  18.6,7 
7.  O que é que nós precisamos lembrar sobre a justiça de Deus e a fidelidade de Deus? 

8.  E quem é que precisa se esforçar para ficar firme na fé?  18.8 

9.  Para quem Jesus dirigiu a parábola dos dois homens que foram orar?  18.9 

10.  Como o fariseu orava?  18.11,12 

11.  Repete a oração do publicano.  18.13 

13.  Qual dos dois conseguiu se aproximar de Deus?  Por que?  18.14 

Aplicando a Palavra Hoje: 
14.  Por que algumas pessoas desanimam em suas orações? 

15.  Como você pode perseverar na oração? 

16.  O que você pode fazer para aumentar a sua fé no Senhor? 

17.  O que você precisa fazer para vencer o desânimo em sua vida espiritual? 

18.  Como você pode ser mais humilde em seu relacionamento com Deus? 

19.  Por que Deus se agrada da oração dos humildes e não na oração dos orgulhosos? 

Oração: 
Pai Nosso, aumente a minha fé.  Me mostre a minha necessidade e a Sua grandeza.  Eu 
quero estar na sua presença.  Perdoe minhas faltas.  Ajude-me a Lhe buscar mais e mais! 
Esta é a minha oração em nome de Jesus, meu Salvador, amém.



O QUE FAREI PARA ENTRAR NO REINO DE DEUS? 

O que é que as crianças poderiam ensinar aos adultos? 

Lucas 18.15-30 

1.  Qual foi a reação dos discípulos quando o povo estava levando criancinhas a Jesus? 

2.  O que Jesus disse quando chamou as crianças?  18.16 

3.  Segundo Jesus o que é necessário para entrar no Reino de Deus?  18.17 

4.  Quem fez esta pergunta a Jesus?   “Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?” 

5.  Como Jesus respondeu a esta pergunta em 18.20? 

6.  O que mais Jesus disse ao jovem rico em 18.22? 

7.  E qual foi a reação deste homem rico?  18.23 

8.  O que disse Jesus sobre a possibilidade do rico entrar no Reino de Deus?  18.24,25 

9.  Como as pessoas reagiram diante desta afirmação de Jesus?  18.26 

10.  O que disse Jesus em 18.27? 

11.  Qual foi a boa palavra que Jesus teve para Pedro e os outros discípulos em 18.29,30? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

12.  Qual importância que você e eu deveríamos dar às crianças?  Por que? 

13.  O que é que uma criança tem que estava faltando no homem rico? 

14.  O que você pode fazer para confiar mais no Senhor e ser mais dependente dEle? 

15.  Como é que seus bens materiais acabam afastando você de Cristo? 

16.  O que você precisa fazer para se tornar mais parecido com as crianças? 

17.  O que você precisa fazer para se desprender mais do dinheiro? 

18.  Leia 18.29,30.  De que você precisa abrir mão para entrar no Reino de Deus? 

Oração: 
Senhor me mostre o que eu preciso deixar para entra no Seu reino.  Ajude-me a Lhe amar 
com a fé de uma criança.  Renove o meu coração.  Quero ser totalmente seu.  Amém.



A  FÉ  QUE  NÃO  DESISTE 

Você já desistiu de fazer alguma coisa boa porque as pessoas lhe desanimaram?  (um curso, uma 
viagem, um emprego, etc.) 
Você lembra quando todo mundo disse:  “não”,  mas você foi em frente e conseguiu o que queria? 
Por que você não desistiu?  (precisava mudar mesmo, é teimoso, curioso, desesperado, etc.) 

Lucas 18.31-43 

1.  Como Jesus está sentindo neste momento?   (encarando a sua própria morte) 

2.  O que você acha da coragem de Jesus? 

3. Por que Jesus foi em frente mesmo sabendo que iria morrer?  (para nos salvar!) 

4. Por que os discípulos de Jesus não entenderam? 

5. Como as pessoas costumam tratar um cego pedindo esmola? 

6. O cego creu em Jesus?   Como?  (através do testemunho de terceiros?) 

7. Por que os discípulos repreenderam o cego e mandaram que ele ficasse quieto? 

8. Como a reação de Jesus foi diferente da reação dos outros? 

9. Por que Jesus fez a pergunta no versículo 41?   (para ver a fé do cego) 

10. O que Jesus achou da fé deste cego? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11. O que podemos aprender da determinação de Jesus de ir em frente mesmo sabendo que iria 
morrer em Jerusalém? 

12.  Hoje existem pessoas crentes que afastam pessoas de Jesus?    Como podemos evitar este 
problema? 

13. O que você acha da fé do cego? 

14. Como é que nós podemos ter uma fé como a fé deste cego? 

15. Como é que a grande compaixão de Jesus encoraja você a não desistir? 

Incentivo: 
Não deixe que outras pessoas separam você de Jesus!  Tenha coragem e determinação! 
Note o grande amor de Jesus!  As pessoas respeitam uma pessoa inteligente mas elas amam uma 
pessoa que mostra compaixão! 
O cego recebeu a cura dos olhos e seguiu Jesus para receber a cura espiritual. 
Jesus ainda é o mesmo!  Vamos seguir Jesus hoje e sempre, custe o que custar! 



 PARA  SERVIR  A  DEUS 
Para que serve um garfo? 
Uma enxada é útil para que? 
Para que serve uma vassoura? 
O ser o humano existe para que? 

Lucas 19.1-10 

Quem era Zaqueu?   Um homem rico e importante.  Tinha um cargo de responsabilidade. 
“Curtia” tudo que o dinheiro pode comprar. 

Mas Zaqueu estava procurando algo.  Zaqueu ainda não tinha o principal. 

Zaqueu soube que Jesus iria passar em Jericó.  Zaqueu queria ver Jesus. 
v. 3  Por que Zaqueu teve dificuldade? 

v. 4  Como Zaqueu resolveu o problema dele? 

v. 5,6  Qual foi a reação de Zaqueu quando Jesus pediu para ficar na casa dele? 

v. 8  Foi difícil para Zaqueu abrir mão do dinheiro dele?  Por que? 
       Para que existe o homem? 

v. 7  O que as pessoas diziam? 
        Por que reagiram assim? 

v.8  A conversão de Zaqueu foi genuína?   

v.9,10  Por que Jesus veio ao mundo? Jesus aceita todos?  Explique. 

O que Jesus espera de você hoje?   

Qual é o propósito de sua vida? 

Como você deve tratar os outros? 

O que podemos aprender aqui sobre o poder de Deus para transformar vidas? 

Tito 2.11-14 
Deus quer salvar todas as pessoas. 

v. 12  O que Deus nos ensina? 

v. 13  Por que devemos viver assim? 

v. 14  Jesus deu sua própria vida para nos salvar.  O que Jesus espera de mim e de você? 

Para que o ser humano existe? 
O garfo foi feito para pegar comida, a enxada para capinar e a vassoura para varrer.   
Nós fomos criados para dar glória ao nosso Pai celestial por meio de boas ações. 

Oração: 
Vamos agradecer a Deus, porque como foi o caso de Zaqueu,  Jesus quer ficar na minha casa.   
Jesus quer ficar comigo! Que nós possamos viver como Ele quer, fazendo somente coisas boas!



DEUS  E  O  DINHEIRO 

Você tem alguma dívida?  Quantas prestações você paga todo mês? 
Como você descreve uma pessoa que é responsável com o seu dinheiro? 
Na sua opinião,  por que a maioria das pessoas não está satisfeita com o que tem? 

 Lucas 19.11-27 
1.  Nesta parábola, o homem nobre representa quem?   Os servos representam quem? 

2.  Que o homem nobre queria que os servos fizessem com o dinheiro?   19.13 

3.  Os servos prestaram contas ao senhor?  19.16 

4.  O que o primeiro servo fez com o dinheiro?  Que fez o segundo servo? 

5.  Qual foi a reação do homem nobre?  19.17,19 

6.  Que pensou o terceiro servo sobre o senhor?   Que ele fez com o dinheiro?  19.20-21 

7.  Qual foi a resposta do senhor?  19.22-27 

Aplicando a Palavra: 
8.  Como é que Deus quer que usemos os nossos bens? 

9.  Deus ama os pobres mais do que os ricos?  Uma pessoa espiritual pode ter dinheiro? 

10.  Vamos prestar contas a Deus um dia?  Então, o que devemos fazer hoje? 

11.  Que significa a palavra “mordomo”?  (Empregado que administra os bens do patrão.) 
       Como você pode ser um mordomo bom, aos olhos de Deus? 

12.  Qual a recompensa que o Senhor dará a todos os servos que são fiéis? 

13.  Como devemos usar os dons que Deus nos deu? 

1 Timóteo 6.6-10 
14.  Qual é a verdadeira riqueza?  6.6 

15.  O que precisamos ter para sermos contentes?  6.8 

16.  O que é a fonte de todos os tipos de males?   Por que?  6.10 

Aplicando a Palavra: 
17.  De 1 a 10 (10 sendo muito importante), o dinheiro é importante para você? 

18.  A pessoa que segue a Deus é generosa com o seu dinheiro?  Explique. 

19.  Como deve ser a sua oferta na igreja? 

20.  Qual é o problema com o materialismo? 

21.  Como você deve usar o seu dinheiro?  Quais são as suas prioridades? 

Oração:   Que possamos servir a Deus com tudo o que temos e de todo o coração!



JESUS EM JERUSALÉM  

O que deixa você com raiva? 

Lucas 19.28-48 

1.  O que Jesus mandou que os dois discípulos buscassem?  19.30,31 

2.  O que fez Jesus com o jumentinho?  19.34,35 

3.  Como o povo recebeu Jesus?  19.36-38 

4.  Qual foi a crítica dos fariseus?  19.39 

5.  Qual foi a resposta que Jesus deu aos fariseus?  19.40 

6.  O que fez Jesus quando viu a cidade de Jerusalém?   

7.  Qual foi a profecia que Jesus fez a respeito do futuro de Jerusalém?  19.43,44 

8.  Por que Jerusalém seria punida desta forma?  19.44 

9.  O que Jesus viu no templo que deixou ele com raiva?  19.45,46 

10.  Qual era o verdadeiro propósito (a verdadeira função) do templo?  19.46 

11.  Qual foi o plano dos chefes dos sacerdotes e os líderes do povo?  19.47 

12.  Por que eles não conseguiam concretizar este plano de matar Jesus?  19.48 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13.  Como é que eu e você deveríamos receber Jesus em nossas vidas? 

14.  Fala sobre a importância de reconhecer e aproveitar das oportunidades que Deus concede. 

15.  O que você precisa fazer para imitar a compaixão que Cristo tem pelos perdidos? 

16.  Leia Lucas 19.45,46:  O que nós precisamos evitar na igreja? 

17.  O que você pode fazer para aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las? 

18.  O que você precisa fazer para melhorar a sua vida de oração? 

Oração: 
Pai Nosso, abra nossos olhos para enxergar a Sua majestade e a Sua grandeza.  Use-nos para 
trazer mais pessoas para o Seu reino.  Como eu preciso do Senhor na minha vida!  Faça de mim 
um santuário puro e verdadeiro!  Eu quero Lhe servir com dedicação todos os dias.  Amém!



A Autoridade de Jesus 

Como você trata um hipócrita? 

Lucas 20.1-25 
1. Qual foi a pergunta que os líderes religiosos fizeram a Jesus?  20.1,2 

2.  E qual foi a resposta do Mestre?  20.3,4 

3.  Como os líderes religiosos responderam quando Jesus perguntou sobre o batismo de  
     João sendo de Deus ou dos homens?  20.5-7 

4.  O que esta pergunta revela sobre a verdadeira autoridade de Jesus? 

5.  Por que Jesus passou a contar esta parábola nesta hora?  20.9 

6.  Na parábola, o que o dono da vinha espera receber dos lavradores?  É justo?  20.10 

7.  O que os lavradores fizeram com os servos que foram enviados pelo dono?  20.10-12 

8.  Finalmente o proprietário da vinha resolve enviar seu próprio filho para receber o aluguel. 
     O que os lavradores fizeram com o filho?  20.13-15 

9.  Com o assassinato do filho, qual é a reação do dono da vinha?  20.16 

10.  Explica a citação de Jesus em Lucas 20.17,18. 

11.  Como é que os chefes dos sacerdotes perceberam que esta parábola era contra eles? 

12.  O que os espiões queriam conseguir com a pergunta sobre os impostos?  20.20-23 

13.  Qual é o significado da resposta de Jesus em Lucas 20.25? 

Aplicando A Palavra Hoje: 

14.  Fala sobre a hipocrisia dos mestres da lei e dos sacerdotes.   
       O que você e eu precisamos fazer para não sermos hipócritas como eles? 

15.  O que você pode fazer para se submeter a autoridade de Jesus na sua vida diária? 

16.  O que você precisa fazer para dar a Deus o que é de Deus? 

17.  O que você como servo do Rei pode fazer esta semana para representar o Rei diante de  
       seus amigos e as pessoas de um modo geral? 

Oração:  Pai nosso, mostra-nos a Sua grandeza e o Seu poder.  Ajude-nos a sermos 
obedientes em tudo e Lhe dar tudo que é devidamente Seu.  Em nome de Jesus, Amém. 



HONRAMOS O NOSSO SENHOR? 

O que as pessoas são capazes de fazer para conseguir um lugar de honra ou destaque? 

Lucas 20.26 – 21.4 

1.  Por que os saduceus fizeram uma pergunta sobre a ressurreição?  20.26,27 

2.  Na pergunta dos saduceus, quantos maridos a mulher teve?  20.28-33 

3.  Como Jesus responde a esta pergunta aparentemente muito difícil?  20.34-36 

4.  E Jesus aproveita esta pergunta para ensinar algo muito importante sobre a ressurreição. 
     Quais os argumentos que Jesus usa para dizer que a ressurreição existe?  20.37-38 

5.  O que podemos observar sobre a sabedoria e a inteligência do Mestre?  20.39-40 

6.  Já que eles não tem mais perguntas, Jesus resolve perguntar.  Qual é a pergunta em  
     20.44 e qual é a resposta certa para esta pergunta? 

7.  Segundo Jesus, quais são alguns pecados dos mestres da lei?  20.46,47 

8.  E qual será o fim das pessoas que praticam estes pecados?  20.47 

9.  O mesmo Jesus que observou os pecados daqueles homens reparou um ato de fé e  
     dedicação de uma viúva.  O que a viúva fez para receber este elogio?  21.1-4 

Aplicando a Palavra Hoje: 

10.  Por que você acredita na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 

11.  Como é que esta sua crença na vida eterna muda o seu dia a dia? 

12.  O que você precisa entender sobre o senhorio de Jesus? 

13.  Como é que nosso orgulho pode nos levar a ignorar as necessidades dos outros? 

14.  O que você precisa fazer para eliminar seu orgulho que está separando você de Deus? 

15.  Como é que a sua oferta revela sua fé em Deus e seu amor por Deus? 

16.  Qual presente que você pode dar ao Senhor nos próximos dias? 

Oração: 
Senhor, perdoe o meu orgulho e egoísmo.  Me ajude a reconhecer o Seu lugar na minha vida 
e a Lhe servir com amor e dedicação.  Eu Lhe entrego a minha vida neste momento.  Venha 
reinar em meu coração é o que eu Lhe peço em nome de Jesus, Amém.



Os Sinais 

Você pode conhecer o futuro?  Explique. 

Lucas 21.5-38 

1. Qual foi a reação dos discípulos quando visitaram o templo em Jerusalém?  (Marcos 13.1) 

2.  E qual foi a profecia que Jesus fez naquele momento?  21.6 

3.  Quais são as duas perguntas feitas pelos doze em 21.7?  (Mateus 24.3) 
     (Temos que lembrar que o contexto aqui é a destruição do templo que aconteceu no ano  
     70 d.C. quando os romanos invadiram Jerusalém.  Note 21.20-24) 

4.  Leia 21.12-19.  Como será o futuro para os doze?  E isto aconteceu mesmo? 

5.  Por que Jesus falou sobre as grávidas em 21.23? 

6.  Qual é o significado da frase:  “Está chovendo canivetes.”?  Jesus usa linguagem  
     figurativa em 21.25,26 quando fala sobre o sol, a lua e as estrelas. 

7.  Segundo Jesus qual é a lição da figueira?  21.29-31 

8.  Quando estas profecias de Jesus seria cumpridas?  21.32,33 

9.  Qual é a palavra chave em 21.34-36?  (esteja atentos!) 

10.  O povo gostava de ouvir os ensinamentos de Jesus?  21.38 

11.  Por que os discípulos de Jesus não precisam se preocupar?  21.14,15 

Aplicando a Palavra Hoje: 
12.  O que você e eu precisamos fazer para não sermos enganados por falsos mestres? 

13.  Como este capítulo nos mostra a fidelidade e a perfeição de Cristo? 

14.  Como nós devemos encarar perseguições hoje? 

15.  Já que Jesus pode voltar a qualquer momento, qual deve ser a sua atitude? 

16.  O que você precisa fazer para se preparar para a volta de Cristo? 

17.  Com quem você precisa compartilhar o evangelho antes que seja tarde demais? 

Oração: 
Senhor, eu sei que o Senhor tudo sabe.  Eu quero estar preparado para o dia final.  Peço a 
sua ajuda para Lhe obedecer sempre e para pregar para aqueles que estão perdidos. Amém.



A ÚLTIMA CEIA 

Por que é importante lembrar do passado? 

Lucas 22.1-38 

1.  O que estava impedindo os sacerdotes de matar Jesus?  22.2 

2.  Como é que Judas os ajudaria a superar esta dificuldade?  22.6 

3.  Foi fácil para Pedro e João encontrarem um salão no qual comeriam a Páscoa?   

4.  O que é o “Reino de Deus”?  22,16,18 

5.  Jesus sabia que iria sofrer, ser traído e crucificado? 

6.  Qual é o significado da Ceia do Senhor?  22.19-20 

7.  Qual foi a discussão que surgiu entre os doze em 22.24? 

8.  Qual foi o ensinamento de Jesus sobre quem é o maior?  22.25-26 

9.  Qual foi o exemplo que Jesus nos deixou sobre o serviço?  22.27 

10.  Além de Judas, qual outro apóstolo iria fraquejar na hora da verdade?  22.31-34 

11.  Como Jesus alertou os discípulos que tempos difíceis viriam?  22.35-38 

Aplicando a Palavra Hoje: 

12.  Olhando para as falhas de Pedro e João como você encara suas próprias fraquezas? 

13.  Como é que o dinheiro pode atrapalhar o seu relacionamento com Jesus? 

14.  O que você precisa fazer para não cair diante das tentações do inimigo? 

15.  Como você pode provar a sua fidelidade a Cristo no seu dia a dia? 

16.  Por que você faz tudo possível para tomar a Ceia do Senhor todo domingo? 

17.  Como você pode servir seu irmão esta semana? 

18.  Qual é a melhor maneira de tirar o orgulho e o egoísmo de sua vida? 

Oração: 
Pai nosso, nos dê força na hora das tentações.  Ajude-nos a sermos sempre fieis ao Senhor.  
Queremos servir ao Senhor e os nossos irmãos com humildade. Oramos em nome de Jesus.



Jesus É Preso 

Qual foi o momento mais difícil na sua vida? 

Lucas 22.39-65 

1.  Fala sobre o costume de Jesus de orar.  O que podemos aprender com Jesus? 

2.  Fala sobre a submissão de Jesus que Ele demonstra em 22.42. 

3.  Como os discípulos falharam em 22.45,46? 

4.  Como foi que Judas traiu Jesus?  22.47,48 

5.  O que fez Jesus quando a orelha do servo foi decepado?  22.50,51 

6.  Por que Jesus disse em 22.53 que aquela era a hora quando as trevas reinam? 

7.  O que deve ter levado Pedro a negar o Mestre três vezes?  22.55-60 

8.  Qual deve ter sido o sentimento de Pedro quando Jesus olhou para ele?  22.61-62 

9.  Leia 22.63-65.  Você acha que na crucificação Jesus sofreu mais fisicamente ou  
     emocionalmente? 

Aplicando a Palavra Hoje: 

10.  Que você e eu podemos aprender de Jesus sobre como enfrentar os momentos difíceis? 

11.  O que você pode fazer agora para se preparar para situações difíceis no futuro? 

12.  O que você precisa fazer para não cair em tentação? 

13.  Como você precisa depender mais do Senhor em oração?  O que você vai fazer? 

14.  Como você deveria reagir quando você acaba desobedecendo a Cristo? 

15.  Como é o verdadeiro arrependimento? 

16.  Qual é o segredo para ficar firme mesmo quando os outros estão nos pressionando para  
       ir contra a vontade de Deus? 

17.  Como você pode agradecer Jesus hoje por tudo que Ele sofreu em seu favor? 

Oração: 
Senhor, perdoe as nossas fraquezas e nossos pecados.  Queremos ficar firmes mesmo na 
hora da dificuldade. Somos gratos por Seu amor, Sua coragem e a Sua fidelidade.  Obrigado!



Jesus Perante Pilatos e Herodes 

Quais são alguns problemas hoje com o sistema judiciário no Brasil? 

Lucas 22.66 – 23.25 

1.  Jesus esperava um julgamento imparcial?    22.67,68 

2.  Segundo Jesus quem é a verdadeira autoridade?  22.69 

3.  Qual foi a reação dos sacerdotes quando Jesus se dizia ser o Filho de Deus?  22.71 

4.  Como os judeus mudaram a acusação diante de Pilatos?  23.2 

5.  O que disse Pilatos sobre as acusações contra Jesus?  23.4,14,15 

6.  Por que Herodes ficou contente quando teve a oportunidade de falar com Jesus?  23.8 

7.  Como Jesus respondeu às perguntas de Herodes?  23.9 

8.  O que os soldados fizeram com Jesus?  23.11 

9.  Como foi que Barrabás entrou nesta história?  23.17-21 

10.  Por que Pilatos resolveu condenar um homem inocente?  23.23-25 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  Como é que a inveja leva pessoas a fazer coisas erradas? 

12.  O que você pode aprender com Jesus sobre como tratar os malfeitores?  1 Pedro 2.23 

13.  Fala sobre a necessidade de paciência e perseverança diante das injustiças. 

14.  Como Jesus conseguiu suportar tudo com tanta calma?  Como isto nos ajuda? 

15.  Como você pode renovar seu compromisso de servir a Cristo custe o que custar? 

16.  O que você precisa lembrar quando você for tratado injustamente? 

17.  Como esta passagem aumenta o seu amor por Jesus, Nosso Salvador? 

Oração: 
Senhor, eu lhe agradeço pelo grande exemplo que Cristo nos deixou.  Me ajude a ser cada 
vez mais parecido com Cristo.  Quero confiar cada vez mais no Senhor sabendo que não há 
nada que os homens podem fazer para tirar a minha salvação.  Agradeço em nome de Jesus.



A Crucificação 

Quando foi que você se sacrificou para ajudar alguém? 

Lucas 23.26-56  

1.  Por que os soldados agarraram Simão de Cirene?  23.26 

2.  O que disse Jesus as mulheres de Jerusalém que estavam o seguindo?  23.28-31 

3.  O que disse Jesus em 23.34? 

4.  Como Jesus foi ridicularizado em 23.35?  E zombado em 23.36,37 

5.  Qual foi a inscrição que colocaram sobre Jesus?  23.38 

6.  Por que um dos criminosos repreendeu o outro?  23.40-41 

7.  O que este criminoso disse a Jesus?  E como Jesus lhe respondeu?  23.42-43 

8.  O que aconteceu na hora da morte de Cristo?  23.44-48 

9.  O que fez José de Arimatéia?  23.50-53 

10.  O que as mulheres fizeram depois que viram o sepulcro?  23.56 

Aplicando a Palavra Hoje: 

11.  O que nós podemos aprender com o criminoso na cruz que falou com Jesus? 

12.  O que você precisa aprender sobre perdão ouvindo as palavras de Jesus em 23.34? 

13.  Quem você precisa perdoar hoje? 

14.  O que o sacrifício de Jesus significa para você? 

15.  O que você acha da coragem que José de Arimatéia demonstrou? 

16.  Como você precisa ter mais coragem como um discípulo de Cristo? 

Oração: 
Senhor, eu sou muito grato por tudo que o Senhor fez por mim!  Eu agradeço pelo grande 
sacrifício de Cristo e o perdão que o Senhor me concede.  É um grande privilégio servir ao 
Senhor!  Me dê coragem para seguir em frente em todas as situações. 
Muito obrigado!  Oro agora em nome de Jesus, Amém.



JESUS RESSUSCITOU! 

Você lembra de uma história verídica que você contou, mas ninguém acreditava? 

Lucas 24.1-35 

1.  O que as mulheres encontraram quando foram colocar perfume no corpo de Jesus? 

2.  O que os dois homens com roupas que brilhavam disseram às mulheres?  24.5-7 

3.  Qual foi a reação dos Onze quando receberam esta notícia?  24.9-11 

4.  O que fez Pedro?  24.12 

5.  Sobre o que dois discípulos conversavam enquanto caminhavam rumo a Emaús? 

6.  Por que este dois não reconheceram Jesus quando Jesus se aproximou?  24.15,16 

7.  Que foi que Cleopas disse a Jesus?  24.18-24 

8.  E qual foi a reação de Jesus?  24.25-26 

9.  O que Jesus lhes ensinou?  24.27 

10. Jesus aceitou o convite de ficar com os dois?  24.29 

11. Como foi que os dois passaram a reconhecer Jesus?  24.30,31 

12. O que os dois fizeram quando souberam que Jesus estava vivo?  24.32-35 

Aplicando a Palavra Hoje: 

13. Por que a ressurreição é tão importante para você? 

14. Já que o evangelho é uma ótima notícia, porque nós não divulgamos mais? 

15. Por que alguns dos discípulos de Jesus custaram a acreditar na ressurreição? 
  
16.  Como você pode se preparar para as criticas que vem de pessoas que não acreditam? 

17. Fala sobre uma ocasião na qual você duvidou das palavras de Cristo? 

18. O que você pode fazer para ter uma fé mais forte? 

19.  Com quem você precisa compartilhar as boas novas de Cristo? 

Oração: 
Senhor, abra meus olhos para ver o que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor ainda vai 
fazer.  Que a ressurreição de Jesus seja sempre um fato vivo e presente na minha vida. 
Use-me, meu Pai, para compartilhar as boas novas com aqueles que ainda duvidam. 
Que Seu reino venha a crescer cada dia mais!  Eu Lhe peço em nome de Jesus, Amém! 



JESUS DEIXA UMA INCUMBÊNCIA PARA SEUS DISICUPLOS 

Fala sobre uma ocasião na qual você ficou muito surpreso. 

Lucas 24.36-53 

1.  Qual foi a reação dos apóstolos quando Jesus se apresentou entre eles?  24.37 

2.  Como foi que Jesus acabou com suas dúvidas?  24.38-40 

3.  O que ficou provado quando Jesus comeu com eles?  24.41-43 

4.  Qual é a ligação entre Jesus e o Antigo Testamento?  24.44 

5.  Que tipo de aula Jesus deu aos apóstolos em Lucas 24.45-47? 

6.  Qual o papel dos discípulos na divulgação da mensagem de salvação às nações?     
      24.47,48 

7.  O que os apóstolos deveriam aguardar em Jerusalém?  24.49 

8.  Logo em seguida, o que fez Jesus perto de Betânia?  24.50,51 

9.  O que os apóstolos fizeram?   24.52,53 

Aplicando a Palavra Hoje: 

10.  Por que você precisa entender a mensagem do Antigo Testamento? 

11.  Qual é o poder que Jesus nos oferece hoje? 

12.  Qual é a sua responsabilidade de compartilhar a sua fé com seus amigos (e outros)? 

13.   Qual é o seu plano para estudar e se aprofundar na Bíblia? 

14.  Como você pode ajudar seus amigos a se preparar para a volta de Cristo? 

15.  Qual é o segredo da alegria do cristão? 

16.  O que leva você a louvar nosso Senhor? 

17.  Qual é a missão da igreja neste século?  O que você está fazendo neste sentido? 

18.  Fala sobre algumas bênçãos que você já recebeu do Senhor. 

Oração: 

Senhor, eu sou muito grato pela morte e a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Salvador! 
Quero conhecer mais e mais de Sua palavra para divulgar esta mensagem a todos. 
Eu Lhe louvo, Meu Deus, por tudo que o Senhor já fez por mim nesta vida!  Amém!


