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NT109 
Princípios básicos do Novo Testamento

Guia de estudo

LIÇÃO 04 de 10

I. Os milagres de Jesus
[1] Por que é tão importante enfatizar que apenas Deus pode realizar milagres?

[2] Reformule o ponto de que os milagres transcendem os poderes ordinários da natureza. Como 
você o explicaria para uma criança da quarta série?

[3] Que outras leis da natureza Jesus transcendeu com os Seus milagres?

[4] Há algum milagre que seja especialmente fascinante ou problemático para você?

[5] Além do Seu poder, o que mais Jesus revela através de Seus milagres?

[6] Como João usou os milagres de Jesus especificamente?

[7] Por que é que João relaciona um dos discursos de Jesus a cada um de Seus milagres?

[8] Como Jesus usa os Seus milagres em Joâo 10:24-36?

O ministério de Jesus
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[9] Explique em duas ou três sentenças o que Jesus convidou e desafiou os seus ouvintes a fazer 
nessa passagem.

II. As parábolas de Jesus
[10] Qual é a diferença entre uma parábola e uma fábula?

[11] Qual é a diferença entre uma parábola e uma história verdadeira?

[12] Explique por que uma parábola pode ser mais poderosa do que uma história verdadeira.

[13] Depois de qual evento Jesus começou a ensinar em parábolas?

[14] O que é significativo quanto à parábola do semeador e dos tipos de solo?

[15] Por que é que Jesus usou parábolas em seus ensinamentos?

[16] Por que é que precisamos ler as parábolas com cuidado?

[17] Por que é que é essencial entender a história narrada na parábola antes de que tentemos 
interpretá-la?

[18] Qual o papel do contexto de uma parábola na sua compreensão?
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[19] O que significa “definir o escopo e magnitude de onde a parábola quer chegar”?

III. As conversas e relacionamentos de Jesus
[20] Qual é a diferença entre um apóstolo e um discípulo?

[21] Jesus assumiu riscos, fazendo amizade com mulheres e se associando a uma samaritana 
menosprezada. Que tipo de barreiras culturais ou sociais impedem os cristãos de hoje de “amar 
nossos próximos como a nós mesmos”, como Jesus ordenou?

Conclusão
[22] Com qual aspecto de Jesus você se sente mais à vontade?

[23] Qual é o conselho que você daria a uma pessoa que desejasse desenvolver um conceito bem 
equilibrada de Jesus?

Reflexão

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

Aplicação

Qual o seu relacionamento com Jesus? Você o adora genuinamente? Você conversa com Ele em 
suas orações como faria com um amigo em quem confia? Você o ama genuinamente?
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