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Capítulo 1
O nascimento de Jesus

Muitas pessoas são respeitadas neste mundo. Um artista que pinta quadros 
lindos, um professor que inspira seus estudantes, um atleta que faz seu time 
vencer uma vez atrás a outra, um amigo que dá conselhos sábios na hora certa. 

Mas existe uma pessoa que deve ser respeitada acima das outras. Você 
precisa conhecer esta pessoa, porque  seu futuro eterno depende se você o 
conhece. Esta pessoa é Jesus Cristo. Este livro lhe ajudará a aprender mais 
sobre Jesus Cristo, e por que Ele deve ser respeitado. Depois de estudar este 
primeiro capítulo, você vai saber:
-quem eram os pais de Jesus
-o que significa a palavra Salvador
-explicar porque o Salvador teve que ser Deus e homem à mesma vez, e
-explicar o que significa que Jesus é o Salvador dos pecados.

Mais ou menos dois mil anos atrás no país de Israel, Deus mandou o anjo 
Gabriel a uma moça judia chamada Maria. Gabriel disse que ela, ainda virgem, 
logo daria à luz um filho. O pai de seu do filho seria Deus mesmo. O filho seria 
um menino, o Filho de Deus. Maria deveria chamar seu filho Jesus.

1. Deus mandou um anjo a uma moça chamada _______________.

2. O anjo falou para Maria que ela logo seria a __________________ de um 
menino.

Jesus, o 
Cristo



3. Maria ficou sabendo que o pai do filho seria _______________.

4. Maria devera chamar o menino _______________.

Maria era noiva de um homem chamado José, mas ainda era virgem. José 
ficou sabendo que Maria estava grávida, e sabia que ele não era o pai da 
criatura. Ele pensava que Maria tinha mantido relações com outro homem, e por 
isso, decidiu cancelar o casamento. Mas Deus mandou um mensageiro para 
José, também.

Num sonho, um anjo explicou para José que foi Deus que engravidou Maria. 
O pai do menino era Deus mesmo! O anjo mandou José se casar com Maria e 
ser o padrasto de Jesus. Quando José acordou, ele fez o que o anjo mandou.

5. Um anjo apareceu a _______________, noivo de Maria.

6. O anjo explicou para José que o pai do menino não era ser humano, 
mas sim ________________.

7. O anjo mandou José se casar com Maria e ser o ____________________ 
de Jesus. 

Um pouco antes do menino nascer, José e Maria se mudaram para a cidade 
de Belém. Quando eles chegaram, na cidade não encontravam quartos para 
alugar. Finalmente, José encontrou um estábulo no qual pôde manter Maria 
abrigada durante à noite. Naquele estábulo Maria deu à luz um filho, e o 
chamou de Jesus. 

Naquela mesma noite um grupo de anjos falou para alguns pastores no 
campo que um menino especial acabava de nascer num estábulo. Eles 
disseram que o menino era o Salvador prometido por Deus. Ele salvaria o 
mundo do castigo dos seus pecados. 

Pecado significa desobedecer a Deus. Quando pecamos, nosso pecado 
forma uma prisão que tira a nossa liberdade. O pecado constrói um grande 
muro na prisão, que nos mantém sob o  poder do diabo e longe de Deus. A 
palavra "salvador" significa "aquele que resgata", a pessoa que nos resgata de 
alguma situação perigosa. 

O menino nascido naquela noite no passado era nosso Salvador, Jesus. Ele 
veio para nos resgatar e salvar, derrubando o muro de pecado que nos 
separava de Deus, e dando-nos a liberdade de ser os filhos de Deus. Aqueles 
pastores foram a Belém para ver se o que os anjos falaram era verdade. Eles 
acharam o menino Jesus no estábulo, exatamente como o anjo falou.

Algum tempo depois, homens sábios vieram de um país muito ao leste do 
país de Jesus. Eles tinham reparado numa estrela nova no céu. Da Bíblia eles 
aprenderam que esta estrela significava que um novo Rei dos judeus tinha 
nascido . Quando eles finalmente acharam Jesus em Belém, eles lhe deram 
presentes. Entendendo que Jesus era o Filho de Deus, eles também o 
adoraram.



8. Exatamente como o anjo tinha falado, Maria deu à luz um menino e o 
chamou de __________________.

9. Anjos anunciaram para alguns pastores que este bebê era o 
________________________ que Deus tinha prometido mandar ao 
mundo.

10.Um salvador é alguém que ________________ outra pessoa que está em 
perigo.

11.Este Salvador, Jesus, derrubaria o muro de pecado que existia entre 
__________________ e ______________.

A Bíblia faz questão de mostrar  que o pai de Jesus era Deus, e sua mãe 
era um ser humano, a jovem Maria. Isto significa que Jesus era Deus e homem 
ao mesmo tempo. De fato, a Bíblia nos explica que era necessário para Jesus 
ser os dois - Deus e homem. 

Por que Jesus tinha que ser um ser humano? A Bíblia diz que Jesus veio ao 
mundo para nos livrar do pecado. Também explica que, para tirar os pecados, 
precisava a morte de alguém para pagar por eles. O Salvador tinha que ser 
homem para poder morrer e pagar pelos nossos pecados, porque Deus não 
pode morrer. 

12.Jesus era o Filho de ________________ e também era um ser 
__________________.

13.Já que Deus não pode morrer, o Salvador tinha que ser um 
__________________ para poder morrer e pagar pelos pecados. 

Por que Jesus tinha que ser Deus? A Bíblia continua ensinando-nos que 
todas as pessoas nascem com a doença de pecado. Se Jesus tivesse sido 
somente um homem qualquer, ele também teria pecado, e teria que pagar pelos 
próprios pecados e não teria como pagar pelos pecados de todos nós. 

Mas Jesus também era e é Deus. Ele podia viver uma vida perfeita, sem 
sequer um pecado cometido. Quando ele morreu na cruz, ele não estava 
morrendo pelos seus próprios pecados, porque não tinha. Ele estava morrendo 
pelos nossos pecados. Então, o bebê nascido em Belém era homem, ser 
humano, e também Deus. Somente este Deus/homem foi capaz de ser o 
Salvador do pecado que todos nós precisamos. 

14.Todas pessoas nascem com a grave doença de _______________.

15.Jesus teve que ser ____________________ para poder nascer sem 
pecado.

16.Já que Jesus não teve pecado, ele podia viver uma vida 
____________________ por nós.



Revisão do Capítulo 1
Deus mandou um anjo a uma jovem chamada Maria para anunciar que ela 

seria a mãe do Salvador. Deus mesmo seria o pai do menino. Um anjo também 
foi mandado para José, o noivo de Maria. O anjo assegurou a José que o bebê 
que Maria carregava não era de outro homem, mas era o Filho de Deus.

A mãe de Jesus era um ser humano, uma virgem. O seu pai era Deus. 
Então, Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. A Bíblia o chama de Filho 
do homem e Filho de Deus. Ele teve que ser um homem para poder morrer. Ele 
teve que ser Deus para poder nascer sem pecado, e viver a vida perfeita, sem 
pecado. Quando ele morreu, foi por causa dos nossos pecados, porque ele não 
teve pecado. Somente tal Deus/homem podia ser o nosso Salvador.

Prova do Capítulo 1
1. A mãe de Jesus era __________________.
2. O pai de Jesus era _______________.
3. José serviu como ______________________ de Jesus.
4. Jesus era ______________ e __________________ ao mesmo tempo.
5. Anjos disseram que o nenê Jesus seria o ______________________.
6. Salvador significa alguém que ______________ outra pessoa do perigo 

ou da prisão.
7. Este bebê nos resgataria da prisão de ______________________.
8. O Salvador tinha que ser um homem para poder ________________ por 

nossos pecados.
9. O Salvador tinha que ser Deus para poder nascer sem _______________.
10.Também tinha que ser Deus para poder viver uma vida 

________________.
11.Quando Jesus morreu, ele morreu por causa dos __________________ 

pecados, e não os pecados dele.
12.Somente alguém que fosse  ambos __________ e ______________ podia 

ser o nosso Salvador.



Usando sua Bíblia
As história sobre Jesus mencionadas neste capítulo se encontram:
 
1. O anjo visita Maria  Lucas 1:26-38
2. O anjo visita José  Mateus 1:18-38
3. O nascimento de Jesus  Lucas 2:1-7
4. Os anjos falam com os pastores  Lucas 2:8-20
5. Os homens sábios  Mateus 2:1-12

Capítulo 2
A vida de Jesus

Todos nós sabemos o que é evidência. Muitas vezes é a evidência de um 
crime que bota uma pessoa na cadeia. A evidência pode ser itens roubados, ou 
impressões digitais, ou até manchas de sangue. Mas provam que a pessoa fez 
o crime. A evidência é o que prova se algo é verdadeiro ou falso.

A evidência, relatada na Bíblia,  prova para nós que Jesus é homem e Deus 
à mesma vez. No capítulo 1 deste estudo ouvimos a evidência do nascimento 
de Jesus. Neste capítulo veremos evidência da vida de Jesus. Ao fim do 
capítulo, você será capaz de:
-dizer o que é um milagre,
-explicar por que os milagres são a evidência que Jesus é Deus,
-dar evidência da vida de Jesus de que ele era também um ser humano.

Quando Jesus tinha trinta anos, ele começou a ensinar o povo sobre Deus. 
Um homem chamado João estava ensinando e batizando as pessoas na 
mesma época. 

Jesus foi até João e pediu para ser batizado. Quando Jesus saiu da água 
depois do batismo, uma pomba pousou  em Jesus. Esta pomba era o Espírito 
Santo de Deus mostrando que ele estava com Jesus. Em seguida  a voz de 
Deus falou do céu: Tu és meu Filho, a quem eu amo. Estou satisfeito contigo. 
(Lucas 3:23)

Desta maneira Deus mostrou que Jesus era seu Filho. Durante os próximos 
três anos Jesus provou muitas vezes que o que Deus disse era a verdade. Ele 
realmente era Deus e homem à mesma vez.

1. Quando Jesus foi batizado, o ____________ de Deus pousou nele em 
forma de pomba.

2. Uma voz do céu disse: Tu és meu _______________.



3. Esta foi a maneira em que Deus mostrou o povo que Jesus realmente 
era _______________.

Jesus mesmo disse que ele era o Filho de Deus. Uma vez falou para os 
judeus: -Eu e meu Pai somos um. Outra vez ele chamou a si mesmo com o 
nome especial de Deus - Jeová. Ele não falou estas coisas em segredo, mas 
para todos ouvirem. No fim, Jesus foi preso por dizer que era Deus.

Jesus também deixou as pessoas tratá-lo como Deus. Muitas vezes Jesus 
permitiu  que as pessoas orassem para ele, pedindo ajuda. Uma vez quando 
Jesus curou um homem, o homem voltou e o adorou. Jesus aceitou esta 
adoração. Em outra ocasião, Pedro disse para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de 
Deus vivo (Mateus 16:16). E Jesus disse que Pedro tinha razão.

4. Jesus mesmo disse que era o Filho de _______________.

5. Jesus foi preso por dizer que era ________________.

6. Jesus também permitiu que as pessoas o tratassem como ___________.

7. Quando Pedro o chamou de Filho de Deus, Jesus disse que isto estava 
___________________,

Jesus, porém, fez mais do que falar que era Deus. Ele o provou pelos 
milagres que ele fez. Um milagre é um evento que somente Deus pode 
ocasionar. Não aconteceria sem Deus.

A vida de Jesus estava cheia de milagres que ele fez. Ele curou todo tipo de 
doença e defeito físico. Os cegos voltaram a enxergar. Os surdos ouviram. Os 
aleijados voltaram a andar. As pessoas com lepra, doença incurável naquele 
tempo, foram curados. Pelos menos três vezes trouxe pessoas de volta à vida.

Jesus fez outros milagres para provar que ele controlava a natureza. Ele 
acalmou tempestades no mar. Ele tornou água em vinho, e alimentou milhares 
de pessoas com um pouco de pão e alguns peixes. Estes milagres e muitos 
outros provaram que Jesus verdadeiramente era Deus.

8. Jesus não só falou que era Deus. Ele o provou fazendo 
___________________.

9. Um milagre é algo que não pode acontecer sem que ___________ o faz.

10.Jesus fez muitos __________________ de cura.

11.Jesus fez outros milagres que mostrou que ele controlava a 
________________.

12.Todos os milagres provaram que Jesus era ________________.

Mas Jesus não era somente Deus, era ser humano também. Seu corpo era 
igual a outro ser humano homem. Ele tinha fome e comia. Ele cansava e deitava 
para dormir. Ele ficava bravo, ria e chorava. A Bíblia diz que Jesus era igual a 



nós em tudo, mas ele nunca pecou.
O evento final da sua vida provou que Jesus era um homem. Depois de 

terminar seu trabalho na terra, ele morreu. Sim, mesmo sendo Deus, Jesus era 
também um homem verdadeiro, e sua vida e morte o provou. 

13.Jesus era não somente Deus, mas também ________________.

14.Jesus sentiu fome, e ____________ comida. Ele ria e ________________.

15.Jesus era igual a nós em todos os sentidos, mas nunca 
_______________.

16.No fim, Jesus _______ igual a todo ser humano.

17.A vida de Jesus provou que ele era ___ e _____________ à mesma vez.

Revisão do Capítulo 2
A vida de Jesus nos mostra claramente que ele era Deus. Quando foi 

batizado, Deus o chamou de Filho. Jesus mesmo falou muitas vezes que ele era 
Deus, e ele deixou as pessoas o tratarem como Deus. Para não deixar sombra 
de dúvida, Jesus fez muitos milagres que somente Deus podia fazer.

Jesus também mostrou que ele era ser humano. Ele comia, bebia, dormia e 
chorava. Até morreu. Jesus deixou muito claro que ele era Deus e homem à 
mesma vez. A Bíblia nos dá toda essa evidência.

Prova do Capítulo 2

1. O nascimento de Jesus mostrou que ele era ________________ e 
________________ à mesma vez.

2. 2. A vida de Jesus também mostrou que ele era __________________ e 
__________________.

3. Quando Jesus foi batizado, Deus disse: "Tu és meu ______________."

4. Jesus chamou a si mesmo ____________.

5. Jesus deixou as pessoas o ________________ como Deus.

6. Para provar que ele era Deus, Jesus fez muitos _______________.

7. Um milagre é algo que somente ______________ pode fazer.

8. A Bíblia diz que ________________ comia, bebia, dormia e chorava.

9. Acima de tudo, depois de terminar seu trabalho na terra, Jesus 
__________________ igual a qualquer ser humano.

10.Estas ações provam que Jesus era também  verdadeiro ____________.



11.A vida de Jesus provou que ele era _______________ e ______________ 
à mesma vez.

Usando  a Bíblia
As histórias da vida de Jesus se encontram nos seguintes trechos bíblicos:
1. O batismo de Jesus    Mateus 3.13-17
2. Jesus chamando-se de Deus   João 4.25-26
3. Pessoas tratando Jesus como Deus   João 1.49-51 e João 12.1-11
4. Alguns dos milagres de Jesus   Mateus capítulo 8 e João 6.1-24
5. Jesus mostra que ele é homem  Lucas 4.1-2; 8.23; e João 19.28-30

Capítulo 3
Os ensinamentos de Jesus

A maioria das pessoas está sempre muito ocupada. Trabalham, cuidam da 
família, estudam, dormem. Mas, quando não estamos ocupados com algo, o 
que fazemos com o nosso  tempo? Desperdiçamos o tempo em coisas inúteis?

Podemos aproveitar do nosso tempo livre. Você está fazendo isto agora 
mesmo, usando seu tempo para conhecer Jesus melhor. E ele era uma pessoa 
que usou bem o seu tempo nesta terra. Vamos examinar com mais detalhes a 
vida de Jesus para ver o que ele fazia com seu tempo. Ao terminar este 
capítulo, você poderá:
-dizer qual era o trabalho principal de Jesus durante os três anos do seu  
ministério,
-explicar o que Jesus ensinou sobre arrependimento e perdão,
-explicar o que é um profeta, e
-identificar o profeta maior que existia.

Jesus passou três anos viajando por todas partes da terra de Israel. Mesmo 
fazendo muitos milagres e curas, este não era seu trabalho principal. Ele disse: 
--O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. A maneira em que 
Jesus buscou os perdidos foi através de seu ensinamento e pregação.

Onde quer que Jesus fosse, ele ensinava as pessoas. Um dos seus 
ensinamentos foi que cada pessoa deveria se sentir triste pelos seus pecados, e 
pedir a Deus  ajuda e perdão. Isto é o que a Bíblia chama arrependimento. 
Arrependimento significa ficar triste pelos nossos pecados, mudar a nossa 
maneira de viver em pecado, e  voltar a Deus para pedir ajuda e perdão. 

Mas muitas pessoas pensavam que não eram tão más, e não precisavam 
do perdão e da ajuda de Deus. Então, quando Jesus ensinava estas pessoas, 
ele tentou ajudá-los a ver seus pecados e a necessidade da ajuda de Deus.

1. Durante os três anos de ministério, Jesus fez seu trabalho mais 
importante de ____________ e _________________.



2. Jesus mandou as pessoas se ___________________ e pedir 
a________________ ajuda.

3. A palavra arrependimento significa se sentir _______________ pelos 
seus pecados e chegar a Deus pedindo ajuda e _________________.

4. Muitas pessoas pensavam que não precisavam do ____________de 
Deus.

Mas Jesus não somente ensinava sobre o pecado e o arrependimento. Ele 
também ensinou o único caminho para sair da vida de pecado e seu castigo. Ele 
falou para um homem: "Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida 
eterna." (João 3.16)

Outra vez Jesus disse: -Venham a mim, todos os que estão cansados de 
carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. (Mateus 11:28) E 
outra vez ainda ele disse: "Ninguém chega ao Pai senão por mim." Com estas 
palavras Jesus deu o povo o poder para se arrepender e tornar a ele para pedir 
ajuda e a vida eterna.

5. Jesus disse: "Ninguém chega ao Pai senão por _______."

6. O poder de se arrepender e tornar a ________ por ___________ vem 
pelas palavras que Jesus ensinou.

Jesus ensinou as pessoas com sermões e histórias. Ele ensinou grupos 
grandes e indivíduos, pessoas de todas as idades. Mas Jesus não falou suas 
próprias palavras. Ele disse: "Eu falo o que aprendi de meu Pai." (João 8.28)

Uma pessoa que fala o que Deus manda falar se chama um profeta. Havia 
muitas profetas que viveram antes de Jesus nascer, mas ele foi o maior de 
todos. Ele anunciou a mensagem de Deus mais claramente e com mais força do 
que todos. Quando lemos as suas palavras na Bíblia, elas têm as mesma 
clareza e força para nós.

Para as pessoas de todos os tempos, Jesus tem a mesma mensagem: 
"Arrependam-de e creiam." "Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá sua vida 
pelas ovelhas." "Quem crer e for batizado será salvo." Jesus não somente é um 
bom professor, ele é o maior e mais importante profeta de todos os tempos. Ele 
ainda fala as palavras de Deus para nós hoje nas páginas da Bíblia.

7. Jesus passou seu tempo _________________ todo tipo de pessoa.

8. Mas Jesus não falou as suas próprias palavras. Ele ensinou as palavras 
do seu ______________.

9. Uma pessoa que anuncia a palavras de Deus se chama um 
_______________.

10.Jesus foi não somente um bom professor, mas foi o 



___________________ professor de todos os tempos.

11.Jesus ainda anuncia as palavras de Deus para nós quando 
______________________ a Bíblia.

12.A mensagem de Jesus é sempre a mesma: _______________ dos seus 
pecados e ________________ a Deus para receber o perdão.

Revisão de Capítulo 3

Durante seus três anos de ministério, o trabalho principal de Jesus era 
ensinar e pregar. Suas palavras deram às pessoas o poder para arrepender-se, 
isto é, sentir tristeza pelos seus pecados e pedir a Deus ajuda e perdão.

Na Bíblia Jesus ainda nos ensina hoje. Mas ele não é somente um bom 
professor, ele era o melhor professor de todos os tempos. E ele não falou suas 
próprias palavras. Ele ensinou as palavras de Deus, seu Pai. A Palavra de Deus 
sempre tem poder, e pode causar arrependimento e fé nas pessoas. 

Prova do Capítulo 3

1. Durante os três anos do seu ministério, o mais importante trabalho de 
Jesus era ______________ e _______________.

2. Jesus falou para as pessoas que devem ______________ e tornar a 
______________ para o perdão.

3. Arrepender-se significa se sentir ____________ pelos seus pecados e 
buscar o perdão de______________.

4. Muitas pessoas pensam que não precisam do _______________ de 
Deus, porque pensam que são muito boas.

5. Mas Jesus disse: "Ninguém vem ao Pai senão por ___________."

6. As boas notícias sobre Jesus na Bíblia nos dão poder para 
________________ e tornar a ____________ para ________________.

7. Jesus passou seu tempo ___________________ todo tipo de pessoa.

8. Mas Jesus não falou suas próprias palavras, ele falou as palavras do 
seu _______________.

9. A pessoa que fala as palavras de Deus se chama um 
____________________.



10.Jesus não era somente um bom professor, ele era o 
__________________ professor de todos os tempos.

11.Jesus ainda anuncia a Palavra de Deus para nós hoje quando 
______________________ a Bíblia.

12.A mensagem de Jesus é sempre a mesma: "___________________ dos 
seus pecados e _______________ a Deus para ser perdoado."

Usando a Bíblia

As histórias mencionadas neste capítulo se acham nos seguintes trechos 
bíblicos:
1. Pedro prega sobre arrependimento e Jesus como profeta:  Atos 3.17-26
2. Jesus é o caminho para o céu e fala as palavras do seu Pai:  João 14.1-11

Capítulo 4
A morte de Jesus

Todo o mundo teme algo. Teme a morte, a escuridão, tem medo de adoecer 
ou perder o emprego. O medo é uma coisa terrível. Ele tira a nossa paz e nos 
causa muito transtorno. Talvez seja a razão porque muitas pessoas tentam 
esconder seus medos. 

O maior medo que podemos ter tem a ver com nossa relação com Deus. 
Muitas vezes sentimos que não merecemos o amor de Deus, e temos medo do 
castigo dele. Mas Jesus veio para resgatar-nos do castigo de Deus. Ele tirou o 
medo que tínhamos de Deus e nos dá sua paz especial.

Neste capítulo você verá como Jesus tirou este medo dos nossos corações. 
No fim do capítulo será capaz de
-explicar como o cordeiro da Páscoa salvou o povo de Israel da morte,
-explicar de que maneira Jesus chegou a ser o Cordeiro de Deus, e
-dizer como Jesus fez o trabalho de um sacerdote.

Jesus morreu durante a festa judaica da Páscoa. Páscoa era uma festa que 
lembrava o povo de Israel como Deus tinha os libertado da escravidão no Egito 
centenas de anos antes. Como o rei de Egito não quis libertar o povo da 
escravidão, Deus enviou um anjo da morte para matar o filho mais velho de 
cada família. 

Os judeus, o povo de Deus, receberem instruções para evitar a morte nas 
suas casas. Eles tinham que matar um cordeiro sem mancha, e passar seu 
sangue nos batentes das suas portas. O anjo da morte iria passar por cima 
destas casas e não mataria ninguém. O sangue do cordeiro salvou vidas nestas 
casas. 

A festa repetida a cada ano lembrava o povo que também era pecador. 
Algum dia o anjo da morte acabaria com sua vida na terra. Ou seja, cada 
pessoa iria morrer algum dia. Havia algum tipo de cordeiro que os salvaria da 
morte eterna, merecida pelos seus pecados?



A Bíblia chama Jesus de "o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do 
mundo." (João 1.29). Um cordeiro tinha que morrer na Páscoa para que seu 
sangue pudesse proteger as pessoas da morte. Do mesmo modo, Jesus teria 
que morrer para que seu sangue pagasse pelos nossos pecados e nos 
protegesse da morte eterna no inferno. A Bíblia diz: Jesus é o Cordeiro da 
Páscoa" (1 Coríntios 5.7).

1. Jesus morreu durante a festa judaica chamada ________________.

2. Esta festa lembrava os judeus do seu resgate da escravidão pelo sangue 
de um _________________.

3. A Páscoa também servia para lembrar as pessoas que eram pecadoras e 
precisavam ser protegidas da _________________.

4. A Bíblia chama Jesus de "________________ de Deus que tira o 
_____________ do mundo".

5. Jesus morreu igual a um cordeiro da ______________, para que seu 
sangue pudesse nos salvar dos nossos ______________.

Na noite de quinta-feira da semana da Páscoa, Jesus e seus amigos 
comeram a ceia da Páscoa em Jerusalém. Mais tarde eles foram para um lugar 
tranquilo para orar. Ai Jesus foi entregue aos seus inimigos por um dos seus 
próprios amigos. O conselho religioso dos judeus foi o primeiro a interrogar 
Jesus. Seu chefe, o sumo-sacerdote, fez um inquérito, mas usou testemunhas 
falsas. E ele condenou Jesus à morte.

Porém, os judeus não eram um povo livre. Eles viviam sob o império 
romano. Então, bem cedo na sexta-feira, o sumo-sacerdote levou Jesus ao 
governador romano, Pôncio Pilatos, e pediu que ele o sentenciasse à morte. O 
governador também fez um inquérito, mas achou que Jesus era inocente. Os 
líderes dos judeus, porém, começaram uma confusão no lado de fora do 
palácio, incitando o povo a gritar que Jesus deveria ser morto. Por fim, o 
governador cedeu, e deu a ordem para Jesus ser pregado a uma cruz para 
morrer.

6. Jesus foi entregue por um dos seus próprios 
_______________________.

7. O sumo-sacerdote usou testemunhas ___________________ para 
condenar Jesus.

8. O governador romano achou Jesus ________________________.

9. Mesmo assim, Jesus foi condenado a ser ____________________ numa 
_____________ até morrer.

Jesus foi levado a um morro fora da cidade. Lá os pregos foram martelados 
nas suas mãos e pés, fixando Jesus a uma cruz de madeira. Ali ele foi deixado 



pendurado até morrer.
Um pouco antes de Jesus morrer, ele gritou: "Está terminado!" (João 19.30) 

Por derramar seu sangue, Jesus pagou o castigo dos pecados de todas as 
pessoas. O Cordeiro da Páscoa, inocente, morreu. Seu trabalho na terra foi 
completado.

Esta parte do trabalho de Jesus é como o serviço de um sacerdote. Nos 
dias do povo de Deus, Deus mesmo escolheu pessoas para serem sacerdotes e 
trabalharem por Ele. Seu trabalho era de oferecer os sacrifícios pelo povo. A 
Bíblia chama Jesus de nosso Sumo-Sacerdote. Ele se sacrificou na cruz para 
pagar pelos pecados de todo o mundo. Fazendo isto, ele nos salvou da morte 
eterna. 

Então, além de fazer o trabalho de um profeta, como aprendemos em outro 
capítulo, Jesus também serviu como nosso sacerdote. Um quadro famoso 
mostra Jesus e o cordeiro da Páscoa. Quando vemos este quadro nos 
lembramos que Jesus foi nosso sacerdote que se sacrificou a si mesmo para 
pagar pelos nossos pecados.

10.Jesus ficou pendurado na cruz até ______________________.

11.Jesus sabia que seu trabalho foi _______________________.

12.Ele tinha vindo ao mundo para ________________ como o cordeiro da 
Páscoa nos velhos tempos. 

13.Pela sua morte, Jesus salvou _______________________ da morte 
eterna.

14.Desta maneira, Jesus fez o trabalho de um ____________________.

15.Jesus, o Sacerdote, sacrificou ___________________ para pagar pelos 
pecados de ______________________.

Revisão do Capítulo 4
Durante a festa da Páscoa, Jesus participou da ceia da Páscoa com seus 

amigos. Depois, o conselho religioso o prendeu. O sumo-sacerdote o condenou 
à morte. Ele então forçou o governador romano a condenar Jesus à morte, 
mesmo sendo inocente.

Jesus foi pregado à cruz para morrer. Assim ele chegou a ser nosso 
Cordeiro da Páscoa. Seu sangue foi derramado para livrar-nos do pecado e 
proteger-nos da morte eterna. Desta maneira, Jesus serviu como nosso 
Sacerdote, sacrificando a si mesmo pelos nossos pecados. 



Prova do Capítulo 4

1. A festa de Páscoa lembrou os judeus como foram salvos da escravidão 
pelo ______________ de um cordeiro.

2. A Páscoa também devia lembrar as pessoas que eram pecadoras e 
precisavam proteção da _____________ eterna.

3. A Bíblia chama Jesus "o __________________ de Deus que tira o 
________________ do ________________."

4. Jesus morreu como um cordeiro da __________________ , para que seu 
sangue pudesse salvar-nos da ____________________ eterna.

5. O sumo-sacerdote usou testemunhas ______________ para condenar 
Jesus.

6. O governador romano achou que Jesus era ____________________.

7. Mesmo assim, Jesus foi condenado a ________________ numa 
__________________.

8. Jesus veio ao mundo para ser _______________, como um cordeiro da 
Páscoa.

9. Pela sua morte, Jesus nos __________________________ da morte 
eterna.



10.Jesus não era somente profeta, mas também fez o trabalho de 
__________________.

11.Ele se ____________________ pelos nossos ___________________.

Usando sua Bíblia
As histórias mencionadas neste capítulo se encontram em:

1. A primeira Páscoa em Egito: Êxodo 12.21-32.
2. Jesus, o Cordeiro da Páscoa e o Sacerdote:  João 1.29 e Hebreus 10.10-

14.
3. A traição, o inquérito e a morte de Jesus: Marcos 14.43 até Marcos 15.39.

Capítulo 5
A vitória de Jesus, o Cristo

Uma criança conta os dias até o fim do ano letivo. O preso conta os dias até 
a sua liberdade. A mulher grávida conta os dias até o parto. Jesus também 
contou os dias. Para quê?

Morrendo na cruz, Jesus pagou pelos pecados do mundo inteiro. Mas isto 
não foi o fim de Jesus. Ele voltou a viver, e começou uma nova vida de serviço 
aos seus seguidores. Neste capítulo aprenderemos o que a nova vida de Jesus 
significa para nós hoje. Ao fim do capítulo vocês vai ser capaz de:
-dizer porque a ressurreição de Jesus prova que os nossos pecados realmente  
são perdoados,
-dizer o que a ressurreição de Jesus significa para nós,
-descrever o trabalho de Jesus agora;
-explicar o significados da palavra Cristo, e
-dizer três maneiras em que Jesus merece o nome de Cristo.

Na manhã daquele domingo, três dias após a morte de Jesus, houve um 
terremoto. Um anjo desceu ao túmulo onde o corpo de Jesus tinha sido 
enterrado. O anjo tirou a pedra da entrada do túmulo, para que todos pudessem 
ver que o lugar estava vazio. 

Os inimigos de Jesus disseram que os amigos dele tinham roubado o seu 
corpo. Mas Deus tinha trazido Jesus de volta à vida aquele domingo pela 
manhã. Jesus ressuscitou da morte. Deus fez isso para mostrar a todo o mundo 
que o trabalho de Jesus, de pagar pelos pecados de todo o mundo com seu 
sacrifício, verdadeiramente valeu. 

No princípio, até os amigos de Jesus não entendiam o que tinha acontecido. 
Mas logo Jesus se mostrou a eles. Ele falou com eles, caminhou e comeu com 
eles. Ele os deixou tocar as marcas dos pregos nas suas mãos e pés, para 
provar que ele realmente era Jesus e estava vivo!

1. No domingo depois da morte de Jesus, um anjo mostrou que o túmulo 
de Jesus estava _______________.



2. Deus tinha trazido Jesus à __________________.

3. Deus fez isso para mostrar que Jesus verdadeiramente pagou pelos 
___________________ de todo o mundo.

4. No princípio, até os amigos de Jesus ficaram ______________________.

5. Então, Jesus se mostrou a eles, e os deixou tocar suas 
________________ e seus ___________.

Deus trouxe Jesus de volta para a vida para mostrar-nos que a morte de 
Jesus realmente pagou pelos nossos pecados. Já que nossos pecados são 
perdoados, não temos que temer a morte. Jesus disse: Porque eu vivo, vocês 
também viverão. (João 14.19). Da mesma maneira que Jesus voltou a viver, 
Deus vai fazer com que nós voltemos a viver também.

Depois de trazer-nos de volta à vida, Deus vai dar-nos a vida eterna, para 
que possamos viver com ele para sempre. Ele promete dar a vida eterna para 
cada pessoa que acredita nele. Já que Deus trouxe Jesus à vida novamente, 
com certeza ele tem o poder de trazer-nos de volta também.

6. Deus trouxe Jesus de volta à vida para mostrar-nos que a sua morte 
realmente ______________ para pagar pelos nossos pecados.

7. Jesus disse: "Porque eu vivo, vocês também ______________."

8. Quando Deus nos traz de volta da morte à vida, ele nos dará a vida 
__________________.

Quarenta dias depois de ressuscitar, Jesus voltou para o céu. Num morro 
perto de Jerusalém, ele abençoou seus amigos e subiu ao céu. Chamamos isto 
a ascensão de Jesus. Antes dele subir ele tinha explicado para seus discípulos 
que tinha que voltar ao seu Pai. Ele disse porque:  "E, depois que eu for e 
preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu 
estiver vocês estejam também.(João 14.3).

E a história ainda não tem fim. Ele não se aposentou quando voltou ao céu. 
A Bíblia nos conta que ele está no céu com seu Pai. Ele reina sobre a terra 
como Rei. Em especial, ele vigia seus seguidores, os cristãos, que oram para 
ele, seu Rei.

A Bíblia também diz que Jesus vai voltar um dia. Naquele dia, haverá um 
grande julgamento. Todos os mortos voltarão de viver, saindo dos seus túmulos. 
Todos os seguidores do Rei Jesus serão chamados junto a Jesus, e os inimigos 
serão jogados no inferno para sofrer eternamente. Quando você vê um quadro 
de Jesus usando uma coroa, lembre-se de que ele o Rei do mundo.

9. Quarenta dias depois da sua ressurreição, Jesus voltou ao 
_________________.

10.Ele foi lá para preparar _________________________________.

11.No céu, Jesus reina como nosso ________________.



12.Jesus voltará no dia de __________________, para levar seus 
seguidores ao seu lado no céu, para viver eternamente com ele.

Na Bíblia, um dos nomes dados a Jesus é Cristo. Quando Jesus nasceu, o 
anjo falou  aos pastores: "Hoje nasceu  o Salvador de vocês, o Messias (Cristo), 
o Senhor. (Lucas 2.11). A palavra Cristo é do grego e significa a pessoa que 
teve óleo colocado na sua cabeça, ou, em outras palavras, foi ungida. 

Ungir uma pessoa é como a cerimônia de posse para um cargo, como 
prefeito ou presidente, porque foram escolhidos. Nos dias da Bíblia, os profetas, 
sacerdotes e reis de Deus foram todos ungidos. Isto mostrava que Deus tinha 
os escolhido para ser seus trabalhadores, seus "cristos".

Deus também tinha prometido mandar um grande Cristo, o trabalhador 
acima de todos, escolhido para uma carga especial. Jesus era aquela pessoa. 
Ele era o Profeta que ensinou o povo a Palavra de Deus. Ele era o Sacerdote 
que se sacrificou na cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele é o nosso Rei, 
que reina sobre o mundo e voltará para julgar o mundo. Ele era e é maior de 
todos os outros profestas, sacerdotes e reis. Jesus era e é o grande Cristo, o 
Filho de Deus, ungido. 

13.A palavra Cristo em grego significa que uma pessoa foi 
______________ com óleo.

13.No Antigo Testamento Deus mandou ungir _______________, 
______________ e ___________ para mostrar que estavam servindo a 
ele.

14.Na Bíblia, Jesus também é chamado de ___________________.

15.Ele é o nosso __________________, __________________ e 
__________________ que Deus tinha prometido enviar. 

Revisão de Capítulo 5
No domingo, três dias depois de morrer, Jesus ressuscitou da morte. Ele 

apareceu a muitos dos seus seguidores para mostrar-lhes que ele realmente 
estava vivo. Depois de 40 dias ele voltou ao céu. Lá ele esta reinando com seu 
Pai como Rei de todo o mundo. Algum dia o Rei voltará à terra para julgar o 
mundo, ressuscitar todos os mortos e levar os seus seguidores ao céu para 
viver com ele para sempre.

A palavra Cristo significa "o ungido", uma pessoa que teve óleo aplicado a 
sua cabeça. Profetas, sacerdotes e reis foram ungidos para mostrar que eram 
servos escolhidos por Deus. Jesus é nosso grande Profeta, Sacerdote e Rei. Ele 
é o ungido que Deus prometeu enviar. Por isso, a Bíblia chama ele de Jesus 
Cristo.



Prova do Capítulo 5

1. No domingo depois da morte de Jesus, Deus o trouxe de volta à 
_______________.

2. Deus fez isso para mostrar que Jesus verdadeiramente tinha pagado 
pelos ____________________ de todo o mundo.

3. Jesus se _______________ aos seus amigos para provar que estava 
vivo, e os deixou _______________-lo.

4. Deus trouxe Jesus de volta a vida para provar que sua morte realmente 
era _______________________.

5. Jesus disse: Porque eu vivo, vocês também ______________________.

6. Quando Jesus nos levantar da morte de novo, ele nos dará a 
_______________  ____________.

7. Quarenta dias depois da sua ressurreição, Jesus voltou ao 
________________.

8. Ele foi lá para preparar _________________________________.

9. No céu, Jesus está reinando como nosso __________________.

10.Jesus voltará no dia de ______________________ para levar os seus 
seguidores com ele ao céu.

11.A palavra Cristo em grego quer dizer uma pessoa que tem sido 
________________ com óleo.

12.No Antigo Testamento Deus mandou ungir ________________, 
______________ e ________ para mostrar que eram os servos dele.

13.Na Bíblia Jesus é chamado o _______________.

14.Ele é o nosso ___________________, __________________ e 
________________, prometido por Deus.



Usando sua Bíblia
As histórias mencionadas neste capítulo se encontram nos seguintes lugares na 
Bíblia:

1. A ressurreição de Jesus  Lucas 24.1-12
2. Jesus se mostra aos seus amigos  Lucas 24;36-49
3. Jesus volta para o céu  Lucas 24.50-53
4. O que a ressurreição significa para nós, e o dia do julgamento  1 Coríntios 

15.20-26
5. Jesus prepara um lugar para nós no céu  João 14.1-4

Respostas:
Capítulo 1  1. Maria; 2. mãe; 3. Deus; 4. Jesus; 5. José; 6. Deus; 7. padrasto; 8. Jesus; 
9. Salvador; 10. resgata; 11. homem, Deus; 12. Deus, humano; 13. homem; 14. 
pecado; 15. Deus; 16. perfeita
Prova: 1. Maria; 2. José; 3. padrasto; 4. homem, Deus; 5. Salvador; 6. resgata; 7. 
pecado; 8. morrer; 9; pecado; 10. perfeita; 11. nossos; 12. homem, Deus

Capítulo 2   1. Espírito; 2. Filho; 3. Deus; 4. Deus; 5. Deus; 6. Deus; 7. certo; 8. 
milagres; 9. Deus; 10. milagres; 11. natureza; 12. Deus; 13. homem; 14. comia, 
chorava; 15. pecou; 16. morreu; 17. Deus, homem
Prova: 1. homem, Deus; 2. homem, Deus; 3. Filho; 4. Deus; 5. tratarem; 6. milagres; 7. 
Deus; 8. Jesus; 9. Morreu; 10. homem; 11. homem, Deus

Capítulo 3   1. pregar, ensinar; 2. arrependerem, Deus; 3. triste, perdão; 4. perdão; 5. 
mim; 6. Deus, perdão; 7. ensinando; 8. Pai; 9. profeta; 10. melhor; 11. lemos; 12. 
arrependa-se, torne
Prova: 1. pregar e ensinar; 2. arrependerem-se, Deus;  3. triste, Deus; 4. perdão; 5. 
mim; 6. arrepender-nos, Deus, perdão; 7. ensinando; 8. Pai; 9. profeta; 10. melhor; 11. 
lemos ; 12. Arrependa-se, torne

Capítulo 4    1. Páscoa; 2. cordeiro; 3. morte eterna; 4. Cordeiro, pecado; 5. Páscoa, 
pecados; 6. amigos; 7. falsas; 8. inocente; 9. pregado, cruz; 10. morrer; 11. terminado; 
12. morrer; 13. o mundo; 14. sacerdote; 15. si mesmo, mundo
Prova: 1. sangue; 2. morte; 3. Cordeiro, pecado, mundo; 4. Páscoa, morte; 5. falsas; 6. 
inocente; 7. morrer, cruz; 8. sacrificado; 9. protege; 10. sacerdote; 11. sacrificou, 
pecados

Capítulo 5    1. vazia; 2. vida; 3. pecados; 4. incrédulos; 5. mãos, pés; 6. servia; 7. 
viverão; 8. eterna; 9. céu; 10. um lugar para nós; 11. Rei; 12. julgamento; 13. ungido; 
14. profetas, reis; 15. Rei; 15. Profeta, Sacerdote, Rei
Prova: 1. vida; 2. pecados; 3. mostrou, tocá; 4. válida; 5. viverão; 6. vida eterna; 7. céu; 
8. um lugar para nós; 9. Rei; 10. julgamento; 11. ungido; 12. tomar posse; 13. profetas, 
sacerdotes, reis; 14. Rei. 15. Profeta, Sacerdote, Rei. 


