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“Jesus conhece um homem religioso” (João 3 1- 18)

E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus;
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de
novo, não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a
entrar no ventre de sua mãe, e nascer?
Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do
Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.
Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai;
assim étodo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu, e disse-lhe: Como pode ser isso?
Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto?
Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos; e
não aceitais o nosso testemunho.
Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu.
E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja
levantado;
Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no
nome do unigênito Filho de Deus.

João 3:1-18
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“O filho rebelde” – Lucas 15. 11-24

Jesus continuou: "Um homem tinha dois filhos.
O mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, quero a minha parte da herança’. Assim, ele repartiu sua
propriedade entre eles.
"Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região
distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a
passar necessidade.
Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu
campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas
ninguém lhe dava nada.
"Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui,
morrendo de fome!
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados’.
A seguir, levantou-se e foi para seu pai. "Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de
compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou.
"O filho lhe disse: ‘Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu
filho’.
"Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem
um anel em seu dedo e calçados em seus pés.
Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar.
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado’. E começaram a
festejar.

Lucas 15:11-24
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“Um homem rico e um mendigo” Lucas 16. 19-31

"Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias.
Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas;
este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas
feridas.
"Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico
também morreu e foi sepultado.
No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com
Lázaro ao seu lado.
Então, chamou-o: ‘Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do
dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo’.
"Mas Abraão respondeu: ‘Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas,
enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e
você está em sofrimento.
E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do
nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem’.
"Ele respondeu: ‘Então eu lhe suplico, pai: manda Lázaro ir à casa de meu pai,
pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para
este lugar de tormento’.
"Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas; que os ouçam’.
" ‘Não, pai Abraão’, disse ele, ‘mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se
arrependeriam’.
"Abraão respondeu: ‘Se não ouvem a Moisés e aos Profetas, tampouco se deixarão convencer,
ainda que ressuscite alguém dentre os mortos’ ".

Lucas 16:19-31
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“O Jovem Rico” – Lucas 18. 18-27 

Certo homem importante lhe perguntou: "Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? "
"Por que você me chama bom? ", respondeu Jesus. "Não há ninguém que seja bom, a não ser
somente Deus.
Você conhece os mandamentos: ‘Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso
testemunho, honra teu pai e tua mãe’".
"A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência", disse ele.
Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: "Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o
dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me".
Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico.
Vendo-o entristecido, Jesus disse: "Como é difícil aos ricos entrar no Reino de Deus!
De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no
Reino de Deus".
Os que ouviram isso perguntaram: "Então, quem pode ser salvo? "
Jesus respondeu: "O que é impossível para os homens é possível para Deus".

Lucas 18:18-27

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/18/18-27+


Perguntas para discussão.

Quem era Nicodemos? (v1)

A Religião e a Influência Política eram suficientes para Nicodemos entrar no Reino
dos Céus? 

O que Jesus disse que tinha que acontecer com Nicodemos antes dele entrar no
Reino dos Céus? (v3)

Por que Nicodemos precisava nascer de novo? (v6)

Há quem Jesus disse estar condenando?

Por que uma pessoa é condenada?

Quem nunca vai morrer?

Por que Deus mandou seu filho ao mundo?

Nicodemos é o único que precisa nascer de novo?

Você precisa nascer de novo?
( ) sim ( )não

Gostaria de experimentar o novo nascimento?
( ) sim ( )não

*todos precisam de salvação
** a religião e a política não servem para ganhar a entrada no Reino de Deus



Perguntas para discussão.

Já existiram problemas na sua família? ( ) sim () não

Se o seu filho pedisse sua casa agora, o que realmente você diria?

Nesta história, qual foi a reação do pai? (v.12)

Qual seria a sua reação?

Onde o filho foi e o que ele fez? (v13)

Depois de gastar todo o dinheiro, como ele se sentiu? (vs 14-16)

Já se sentiu só e, já teve uma necessidade e ninguém o ajudou? ( ) sim ( ) não

Então, o que seu filho fez? (vs 17-19)

O que o pai fez quando ele viu seu filho voltar? (vs 20-24)

O que você teria feito?

O que o filho teve que mudar para ser aceito pelo pai? (vs 17-20)

Você acha que Deus iria aceitar, perdoar, e receber na casa Dele nesta historia?
( ) sim ( )não

Você está disponível para confessar seus pecados a Deus para que Ele possa
aceitar na cada Dele como um filho?
( ) sim ( )não

Deus pai está a tua espera para mudar o seu coração e te ver de volta em casa!



Perguntas para discussão.

Quem são os dois homens nesta história? (v20)

Ao morrer onde foram estes homens? (v22 e 23)

Como foi para Lázaro no céu? (v25)

Como foi para o rico no inferno? (vs 23,24 / 27,28)

O que o rico pediu para Abraão fazer? (vs 27,28)

Por que o rico queria que Abraão avisasse os seus irmãos sobre a realidade do
inferno? (v18)

O que Abraão disse ao rico? (v29)

Você acha que Deus vai nos avisar mais sobre o inferno do que ele avisou o rico? 
( ) sim ( )não

Por quê?

A verdade é que nenhum homem já guardou perfeitamente todos os mandamentos de
Deus, portanto, todos os homens precisam de Deus.



Perguntas para discussão.

Como o jovem rico acreditava que ele podia obter a vida eterna? (v18)

Você acha que o Jovem rico era orgulhoso? Por quê? (v20,21)

Você acha que ele realmente guardava todos os mandamentos de Deus? 
( ) sim ( )não

Você guarda todos os mandamentos de Deus?
 ( ) sim ()não

O que Jesus pediu ao Jovem para fazer? (v22)

Por que Jesus lhe pediu para fazer isso?   

Por que você acha tão difícil para um homem rico ir para o céu?

O que você acha disso? Existem pessoas que não precisam de Deus?

Você acha que não precisa de Deus na sua vida? 
( ) sim ()não

Gostaria de convidar a Deus para entrar na sua vida agora mesmo? 
( ) sim ( )não

A verdade é que nenhum homem já guardou perfeitamente todos os mandamentos
de Deus, portanto, todos os homens precisam de Deus.


