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Lição 1:  À Mesa Com Jesus 

Abertura:  Pensando no seu cotidiano, onde e com quem você compartilha as suas 
refeições?

Leia Lucas 5:27-32

1. Qual era a reputação dos coletores de impostos na época de Jesus? 

2. Provavelmente, ninguém esperava que Levi iria se tornar um discípulo de Jesus.  
Mas, o seu passado não influencia no seu convite para se assentar à mesa com 
Jesus. 

• Por que tantas vezes permitimos que o nosso passado impacte o nosso andar/
relacionamento com Jesus? 

• Por que as vezes é um desafio acreditar que através de Cristo temos uma 
segunda chance? 

3. Levi preparou um banquete para convidar seus amigos para conhecerem Jesus.  
Jesus deve sempre estar presente à mesa de um discípulo. 

• Em quais ocasiões/situações você compartilha uma refeição com pessoas que 
não são seguidores de Cristo? 

• Como seria se Jesus estivesse participando (presente) destes momentos? 

3.  Em Lucas 5:30, os fariseus e mestres da lei estão se queixando da atitude de Jesus 
em comer e beber com pecadores. 

• O que podemos fazer para não sermos pessoas que estão sempre criticando e 
julgando os outros? 

• Como podemos equilibrar o influenciar as pessoas do mundo, mas, ao mesmo 
tempo não permitir que sejamos influenciados? 

4.  Em Lucas 5:31-32, Jesus diz que ele veio buscar quem? 

• Como podemos saber se necessitamos de Jesus? 

• O que significa se arrepender dos seus pecados? 

5.  O que você vai fazer para apresentando Cristo para os seus amigos (conhecidos)? 

Oração:  Conclua a reunião pedindo que o Senhor nos dê oportunidades para 
compartilhar Cristo com as pessoas a nossa volta. 
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Lição 2:  À Mesa Com Jesus 

Abertura:  Compartilhe um momento (engraçado) em que você compartilhou uma 
refeição e as coisas não aconteceram do jeito que você planejou.

Leia Lucas 7:36-50 

1. O primeiro versículo (v. 36) cita que Jesus foi convidado para comer na casa de um 
fariseu.  Os fariseus eram um dos grupos que mais criticaram o ministério de Jesus. 

• O que o ato de Jesus em aceitar este convite te diz sobre o desejo dele em 
estar em comunhão com as pessoas (independente do que elas tem feito)? 

• Como você pode agir mais como Jesus? 

2. Nesta ocasião, Jesus se encontra em uma casa em que o anfitrião não fez o que 
era esperado dele.  O anfitrião não deu água para Jesus lavar os seus pés (v. 44), 
ele não saudou Jesus com um beijo (v. 45) e ele não ungiu a cabeça de Jesus (v. 
46). 

• Há ocasiões em que você não dá o seu melhor para Jesus? 

• O que você pode fazer para continuamente dar o seu melhor para Cristo? 

3. Leia Lucas 7:39-43 

• O que esta parábola te ensina sobre a graça de Deus? 

• O seu relacionamento com Cristo está primeiramente baseado no perdão dEle 
ou na sua obediência à Ele? 

• Como que o recebimento do perdão aumenta a nossa gratidão, amor e 
obediência a Deus? 

4. Leia Lucas 7:44-50.  A mulher desta história derrama o que tem de mais valioso 
sobre os pés de Jesus, honrando-o assim. 

• De quais formas você tem honrado Jesus? 

• O que você tem de valioso que você pode oferecer-Lhe? 

• Você está honrado Cristo em todas as áreas de sua vida? 

• Em quais esferas de sua vida (emocional, trabalho, estudo, etc) você pode 
honrar mais a Cristo e, através disso, estar demonstrando essa ação (de honrar 
a Jesus) para as pessoas a sua volta? 

Oração Final 
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Lição 3:  À Mesa Com Jesus 

Leia Lucas 14:15-24 

1. O que te chama atenção nesta parábola? 

• Há algo que te surpreende? 

2. Aqueles que foram inicialmente convidados para o banquete apresentam várias 
desculpas.  Quais são as desculpas que eles apresentam? 

3. Por que é tão fácil nos manter ocupados com coisas que foram criadas ao invés do 
Criador? 

4. Quais compromissos em sua vida impede que você devote mais tempo ao Senhor? 

• Como podemos certificar que as coisas que parecem ser urgentes do nosso dia 
não tenham prioridade acima do nosso relacionamento com Deus? 

5. Leia Lucas 14:21-23 
      Nesta parábola, vemos a extensa graça de Deus, que inclui a todos, não só  
      alguns. 

• Como convidados para este banquete, de que forma essa parábola te mostra o 
amor e a generosidade de Deus para contigo? 

6. Reflexão: 
• Os discípulos de Cristo são chamados para estender esse convite para a 

humanidade. 

• Como você pode demonstrar mais o amor, a graça e generosidade de Deus 
para as pessoas com quem você se associa? 

• Quem você vai convidar para participar deste banquete de Deus? 

• Como igreja, o que podemos fazer para trazer mais pessoas para este 
banquete? 
- Como podemos receber melhor as pessoas que visitam os cultos e as 

reuniões da igreja? 

Oração Final 

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

http://projetotimoteo.org


Lição 4:  À Mesa Com Jesus 

Abertura:  Se você pudesse convidar qualquer pessoa para comer em sua casa quem 
você convidaria.
Regras:  Tem que ser alguém que atualmente está vivo e que você não conhece.

1. Tinha alguns obstáculos que impediam Zaqueu de ver Jesus.  Alguns eram 
pessoais/físicos (a sua altura) mas outros eram sociais (a multidão).                   
Hoje, quais obstáculos ou barreiras impedem que as pessoas vejam Jesus? 

2.  Leia Lucas 19:5-7 
• Jesus inicia o contato com Zaqueu. 

- Que risco Jesus corria em falar com Zaqueu? 

• Lucas contrasta a alegria de Zaqueu em receber Jesus com a queixa da 
multidão. 
- Por que você acredita que Lucas quer que notemos isso? 
- Como que este acontecimento nos ajuda a ver a graça em ação? 

3.  Zaqueu queria somente ver Jesus, mas a graça nos proporciona/oferece muito mais 
do que esperamos. 

• Como que a graça de Deus tem te surpreendido?  

4.  O que significa permitir que Jesus penetre o íntimo do seu ser?  Por que às vezes 
hesitamos em permitir que Cristo tenha esse acesso? 

5.  Leia Lucas 19:8 
• Foi somente após um encontro com Jesus que Zaqueu teve o seu coração 

transformado. 

• Você acha que os cristãos dão tempo para as pessoas se tornarem seguidores 
e, então, viverem a nova vida em Cristo?  Explique. 

• Como podemos ter expectativas saudáveis uns dos outros? 
- Observação:  A graça de Deus não permite que não vivamos vidas 

transformadas.  Mas, também não podemos tender para um legalismo, onde 
se pensa que fazer irá resultar em um merecimento da salvação. 

6.  Leia Lucas 19:9-10 
• Como você se sente sabendo que Deus tomou (e toma) a iniciativa para nos 

salvar? 
• Como nós podemos seguir este exemplo de Cristo, de buscar as pessoas? 
• O que a palavra “buscar” indica sobre o esforço que deve ser feito para salvar as  

pessoas? 
• Você bem “buscado”?  O que você pode fazer essa semana para buscar os 

perdidos? 
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Lição 5:  À Mesa Com Jesus 

Abertura:  A sua família tem tradições que envolvem refeições/comida (talvez em certos 
feriados)?
O que acontece nestas refeições que vocês têm compartilhado ao longo dos anos?

1. Leia Lucas 22:14-15 

• Jesus se reuni com os seus discípulos para celebrar a Páscoa.  Qual era o 
significado da Páscoa para o povo de Israel? 

2.  Leia Lucas 22:16-20 

• Jesus pega o pão e o cálice e diz que esses são o seu corpo e o seu sangue. 

• O que isso significa? 

• Como você explicaria isso para alguém que é novo na fé? 

3.  Leia Lucas 22:7 e 1 Pedro 1:18-20 

• Lucas faz uma conexão entre o cordeiro pascal e Jesus.  Por que esta conexão 
entre o cordeiro pascal e Jesus é tão importante? 

• Como 1 Pedro descreve o sacrifício de Jesus? 

• Como está descrição faz com que você valorize mais o que ele fez? 

4.  A mensagem da Ceia é que Jesus nos protege (do pecado) e provê para a nossa 
caminhada (pois recebemos o Espírito Santo). 

• De quais formas Deus continua a te proteger e cuidar de você? 

5.  Leia 1 Coríntios 11:23-26 

• O que significa “anunciar a morte do Senhor até que ele venha”? 

• Como que as nossas vidas anunciam a mensagem da Ceia do Senhor?
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