PANORAMA BÍBLICO – SEMANA # 5
Isaías 9.6

MEMORIZAÇÃO DA SEMANA
Mateus 1.21b
João 1.29b
João 3.16

Mateus 28.19-20:

SEGUNDA-FEIRA

Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
e o governo está sobre os seus ombros. E ele será
chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,
Pai Eterno, Príncipe da Paz. (Isaías 9.6)
Quantos e quais evangelhos falam sobre a vida de Jesus?
__________________________________________________
Relacione alguns autores dos evangelhos com suas
características:

Mateus ●

Marcos ●

Lucas ●

Quem é o Salvador?
__________________________________________________
Leia os versículos e complete as lacunas:
Mt 4.1: Jesus foi levado pelo __________________ ao deserto.
Mt 4.3: O diabo perguntou: Se és mesmo_______________ de
Deus, manda essas pedras se transformarem em __________.
Mt 4.10: Jesus disse: adore o _________________ e só a Ele
preste _____________.
Mt 4.11: O ______________ o deixou, e _______________ o

Escreve para os
● Romanos, com uma
linguagem cheia de
ação.

serviram.

Gentio, médico,
● erudito, detalhista,
escreve para gentios.

( ) Jesus refutou o inimigo raciocinando e argumentando.

● Judeu, escreveu
para os judeus.

O nascimento de Jesus foi profetizado pelos profetas.
Relacione as colunas com as profecias descritas no Antigo
testamento e seu cumprimento, narrado nos evangelhos:
( 1 ) Lucas 1.34-35
( 2 ) Mateus 1.1
( 3 ) Lucas 2.4
( ) Miquéias 5.2: Jesus nascerá em Belém.
( ) Isaías 7.14: Jesus nascerá de uma virgem.
( ) Gênesis 12.2-3: Jesus será descendente de Abraão.
Leia Lucas 2.1-15 e depois responda:
Quem ordenou o recenseamento do império romano?
__________________________________________________
Por que José e Maria foram para Belém?
__________________________________________________
__________________________________________________
Por que Jesus foi colocado em uma manjedoura?
__________________________________________________
__________________________________________________
O que disseram os anjos aos pastores das proximidades?
__________________________________________________
__________________________________________________

Julgue as afirmações como (V) verdadeiras ou (F) falsas:
( ) Satanás tentou Jesus a se rebelar contra Deus.
( ) O pecado original foi rebeldia.
Após decorar o versículo de hoje, complete:

Porque ________________ nos _________________,
um _________________ nos ________________, e o
_________________ está sobre os seus ____________.
E ele será chamado ___________________ Conselheiro,
Deus ____________________, Pai ________________,
Príncipe ________________. (_______________ 9.6)
TERÇA-FEIRA

“Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados”.
(Mateus 1.21b)
Quem salvará o seu povo dos seus pecados?
__________________________________________________
Assinale o que for correto:
( ) Jesus disse aos discípulos: Venham me seguir e farei
vocês ministros no meu novo governo.
( ) Jesus disse aos discípulos: Venha me seguir e farei
vocês pescadores de homens.
( ) Jesus disse aos discípulos: Vocês serão populares e
amados por todos.
( ) Jesus disse aos discípulos: Todos odiarão vocês por
minha causa.
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QUARTA-FEIRA
Para provar que ele era o Filho de Deus, Jesus fez milagres.

“Vejam! É o cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo!” (João 1.29b)

Leia as referências e complete:
Lc 4.31-37: se mostrou Senhor sobre o mundo espiritual
quando:____________________________________________

Leia os versículos e responda:
Isaías 53.6-8:

Lc 8.22-25: se mostrou Senhor sobre natureza quando: _____

Quem se desviou como ovelhas?

__________________________________________________

__________________________________________________

Lc 24.33-36: se mostrou Senhor sobre a morte quando:______

Por qual motivo o cordeiro foi golpeado?

__________________________________________________

__________________________________________________

Jo 2.1-11: se mostrou Senhor sobre o mundo físico quando:
__________________________________________________

Hb 9.27-28
Quantas vezes Jesus se ofereceu em sacrifício?
__________________________________________________

Jo 9.1-10: se mostrou Senhor sobre os corpos quando:______

Para que Jesus foi oferecido em sacrifício?

__________________________________________________

__________________________________________________
Em sua segunda vinda, Cristo trará salvação a quem?

Leia Mt 23.1-36, depois circule os adjetivos que Jesus
usava para caracterizar os fariseus:
orgulhosos

misericordiosos

filhos do inferno
fiéis

hipócritas

serpentes
justos
insensatos

Preencha a tabela contrapondo as características de Jesus
com os fariseus:
REF
Mt 23.5
Jo 13.
12-14

Jesus
Ensinou com
humildade, como
servo

João 8.
1-11

Lc 18.9

Mt 9.
9-13

Fariseus
Ensinavam com ar de
superioridade

__________________________________________________
I Pe 1.18-20:
Através do quê fomos redimidos da antiga maneira de viver?
__________________________________________________
Jo 10.17-18: Quem tirou a vida de Jesus?_________________
Agora, relacione os versículos anteriores com João 1.29 e
escreva a lição principal contida neles: ________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Condenavam

Decore o versículo de hoje e reescreva-o sem consultar:
__________________________________________________

Pregava com
simplicidade coisas
fáceis de entender

__________________________________________________
__________________________________________________
Deixavam acreditar que
só eles seriam salvos

Converse com Deus a respeito do que aprendeu hoje. Faça
uma oração de agradecimento pelo sacrifício de Jesus. ( ) Fiz.
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QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho
unigênito para que todo aquele que crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. (João 3.16)

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos. (Mateus 28.19-20)

Leia o versículo de hoje em outras versões da Bíblia:
ARA: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu
filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.
A Mensagem: Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho,
único filho, pela razão seguinte: para que ninguém precise ser
condenado; para que todos, crendo nele, possam ter vida
plena e eterna.
Pesquise num dicionário o significado das palavras:
unigênito:__________________________________________
__________________________________________________
perecer:__________________________________________
_________________________________________________
Responda:
Quem amou o mundo “de tal maneira”?
__________________________________________________
Para quê Deus deu seu Filho?
__________________________________________________
__________________________________________________

Leia Mt 28.1-10 e Numere os fatos na ordem em que
aconteceram:
( ) Um anjo surgiu como um relâmpago e rolou a pedra da
entrada do sepulcro.
( 1 ) No primeiro dia da semana Maria Madalena e outra Maria
foram ver o sepulcro de Jesus.
( ) As mulheres se alegraram.
( ) O anjo anuncia às mulheres que Jesus ressuscitou.
( ) Jesus instrui que os discípulos se dirijam à Galileia.
Leia Atos 1.1-11 e marque o que for verdadeiro:
( ) Jesus apareceu aos discípulos e deu-lhes provas
indiscutíveis de que estava vivo.
( ) Ele deixou instruções de como vencer o império romano e
estabelecer o Reino de Deus na terra.
( ) Ele fez os discípulos entenderem que o Reino de Deus é
nos corações.
( ) Jesus foi elevado aos céus em uma nuvem.
( ) Jesus voltará novamente, em uma carroagem.
Imagine e faça um desenho que ilustre a maneira como Jesus
ascendeu ao céu:

Deus demonstrou seu amor através de ações. Relacione as
colunas:
( 1 ) Sl 136.1
( 2 ) Rm 5.8
( 3 ) Rm 8.38-39
( 4 ) IJo 3.1
( 5 ) I Jo 4.16
( ) Nada poderá nos afastar do amor de Deus.
( ) Deus é amor.
( ) O amor de Deus dura para sempre.
( ) Deus demonstrou seu amor por nós, pecadores, através
da morte de Jesus.

O versículo de hoje relata as últimas palavras de Jesus antes
de ser elevado aos céus: a chamada Grande Comissão, que
quer dizer "tarefa importante". Grave um áudio com todos os
versículos da semana. ( ) Fiz.
Que promessa Jesus nos faz em Mateus 28.20?
__________________________________________________
__________________________________________________

( ) Por meio do amor posso ser chamado filho de Deus.

Leia João 14.15-17 e responda de que forma Jesus prometeu
cumprir o que disse?__________________________________
__________________________________________________

Decore o versículo de hoje e revise os da semana. ( ) Fiz.

__________________________________________________
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Leia João 20.22 e responda: Como Jesus coloca em prática
sua promessa?
__________________________________________________
__________________________________________________
Como você pode colocar em prática a tarefa importante
estabelecida por Jesus? Marque as decisões que adotar:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

__________________________________________________
__________________________________________________
O Velho Testamento é organizado de forma literária, em
três grandes grupos. Complete:
●

17

H_______________________

●

_____ Po______________________

●

17

Pro _____________________

Agora, revise os eventos estudados até aqui, escreva cada
um sem consultar:

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

