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NT109 
Princípios básicos do Novo Testamento

Guia de estudo

LIÇÃO 03 de 10

Introdução
[1] Qual é o foco da lição 3?

I. Jesus é Deus
[2] Qual a importância da divindade de Jesus?

[3] Por que é que Jesus não deu início a uma grande quantidade de reivindicações sobre a sua 
divindade?

[4] De que maneira a resposta de Jesus em Marcos 2 comunica a sua divindade?

[5] Por que é que Jesus afirma a sua divindade por ocasião de seu julgamento diante do sumo 
sacerdote?

[6] De que forma os primeiros capítulos de Mateus e Lucas afirmam a divindade de Jesus?

[7] Em que termos o capítulo inicial de Marcos afirma a divindade de Jesus?

[8] Em que termos o capítulo inicial de João afirma a divindade de Jesus?

Quem é Jesus?
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[9] Em que termos as conclusões de todos os quatro evangelhos afirmam a divindade de Jesus?

[10] Reflita por alguns minutos sobre o argumento de C.S. Lewis e, em seguida, expresse-o em suas 
próprias palavras.

[11] O que Filipenses 2:6 nos ensina sobre a divindade de Jesus?

[12] De todas as reivindicações da divindade de Jesus em Colossenses 1, qual é a mais poderosa 
para você?

[13] Em sua opinião, qual é afirmação mais impressionante em Hebreus 1?

II. Jesus é humano
[14] Por que é que a humanidade de Jesus é tão importante?

[15] Resuma em suas próprias palavras como as ações de Jesus demonstram a Sua humanidade.

[16] Se você pudesse citar apenas uma passagem da Bíblia que ensina a humanidade de Jesus, qual 
você escolheria?

III. Jesus é completamente Deus e completamente humano
[17] O que é importante sobre a afirmação contida em Colossenses 2:9?
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IV. A vida de Jesus na terra
[18] O que sabemos sobre Jesus desde o Seu nascimento até o início de Seu ministério?

[19] Qual era a idade de Jesus quando Ele iniciou o Seu ministério?

[20] Onde foi que o ministério de Jesus começou?

[21] Onde se localiza Samaria?

[22] Quanto tempo durou a segunda fase do ministério de Jesus na Galileia?

[23] O que Decápolis e a Fenícia têm em comum?

[24] Que evento iniciou e encerrou a Semana da Paixão?

[25] Como os autores dos evangelhos demonstram sua atitude em relação à Semana da Paixão?

[26] O que Jesus fez durante a Semana da Paixão que a tornou tão importante?

Conclusão
[27] Quanto tempo Jesus ficou na terra depois de Sua ressurreição?

[28] O que Lucas diz que Ele estava fazendo nesse tempo?
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[29] Por que a ressurreição de Jesus é tão importante?

Reflexão

Registre um fato ou descoberta nova que você tenha feito nessa lição.

Aplicação

Essa foi uma lição pesada. Tentar processar a vida de Jesus intelectual e emocionalmente pode ser 
exaustivo. Mas não há tópico mais importante sobre o qual refletir no mundo ou na Bíblia. Agende 
um encontro consigo mesmo, assim que tiver disponibilidade para rever essa lição, e considere o 
seu relacionamento com o Filho de Deus em oração.
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