IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Curso de Discipulado
e
-(686
&5,672"
Lição nº 1 ²48(0

Data: ___/___/___

Você está agora diante de um grande desafio: CONHECER DE PERTO A JESUS CRISTO. Embora tenha
vivido há tanto tempo, precisamos CONHECÊ-LO. É o próprio JESUS quem nos responde a esta pergunta.
Leia em João 5:39 e responda qual a maneira mais certa de O conhecermos:
_________________________________________________________________________________________________
A Bíblia foi escrita para revelar a vontade de DEUS para a nossa vida. Conforme 2 Pe 1 :20, 21, quem DEUS
usou para nos comunicar a Sua vontade? _____________________________________________________________
Examinando a Bíblia vamos conhecer quem é JESUS CRISTO.
1. O Que disseram?
João Batista (João 1:29, 34)? ________________________________________________________________________

Simão Pedro (Mateus 16:15, 16)? ___________________________________________________________________
André (João 1:41)? _______________________________________________________________________________
Os Samaritanos que eram inimigos dos judeus (João 4:42)? ____________________________________________
O Centurião (oficial do exército romano) que presenciou a morte de JESUS (Mt. 27:54)? ___________________
_________________________________________________________________________________________________
2. Não foram apenas os que conheceram a JESUS que deram testemunho sobre o Seu caráter. O próprio JESUS
tinha consciência de quem era. O que ELE afirmou nos textos abaixo?
João 5:18: _______________________________________________________________________________________

João 6:35: _______________________________________________________________________________________
João 8:12: _______________________________________________________________________________________
João 14:8 e 9: ____________________________________________________________________________________
3. O que disse DEUS, o PAI (´a voz dos céus"), na ocasião do batismo de JESUS (Mt. 3:16, 17)?
_________________________________________________________________________________________________

Após conhecermos os testemunhos bíblicos a respeito de JESUS, podemos perguntar: como isso pode influir
na minha vida? Vejamos:
4. Muitas pessoas desejam conhecer a DEUS. Segundo Mateus 11:27 e João 1:18, qual a única forma de

conhecermos a DEUS-PAI? _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5. Muitas pessoas desejam aproximar-se de DEUS. Qual a única maneira de nos achegarmos ao Pai, conforme
João 14:6? ________________________________________________________________________________________
6. Muitas pessoas acham que é suficiente acreditar em DEUS. Leia em Tiago 2:19 e João 14:1 e responda:
acreditar em DEUS é o bastante?_________ . O que devemos fazer além de crer em DEUS-PAI?_____________
_________________________________________________________________________________________________
7. Segundo João 20:30, 31 para quê as Escrituras nos revelam o que JESUS CRISTO fez e quem Ele é?
_________________________________________________________________________________________________
8. Agora, diante de todos esses testemunhos, que tal você escrever, com suas próprias palavras, sua opinião
sobre quem é JESUS CRISTO? ______________________________________________________________________

