Perguntas para Testar a Compreensão de Lucas
1.1-4
P1: Quem escreveu esta carta?
R: Lucas.
P2: Sobre que assunto ele escreveu?
R: Sobre as coisas que aconteceram entre nós, isto é, sobre Jesus e o Seu ministério,
etc.
P3: Quem contou ao escritor as notícias sobre Jesus e Suas obras?
R: Os que foram descípulos e os que viram essas coisas aconterecerem.
P4: Por que Lucas escreveu o livro?
R: Para que Teófilo conhecesse toda a verdade sobre as coisas que aprendeu sobre o
evangelho.
1.5-25
P1: Qual é o assunto principal desse trecho?
R: Um filho nasceria para Zacarias e Isabel.
P2: Por que eles não tinham filhos?
R: A esposa não podia ter filhos e os dois já eram velhos. (Faça que se tenha certeza
de que João não nasceu de uma virgem.)
P3 vs 8-13: Descreve a cena.
R: Como está no texto.
P4 vs 13-17: Qual seria o nome do filho?
R: João.
P5 vs 13-17: 0 que João faria pelo povo de Israel?
R: Levaria muitas pessoas ao Senhor.
P6: Com que profeta João seria parecido, mas ainda maior.
R: Elias.
P7 vs 18-20: Zacarias acreditou nas palavras do anjo sobre seu filho?

R: Naõ.
P8: 0 que aconteceria com Zacarias como resultado da sua falta de fé?
R: Ele ficaria mudo e só poderia falar quando a criança nacesse.
P9 vs 21-23: Sem perguntas, apenas leia o trecho.
P10 vs 24-25: por que Isabel se escondeu durante 5 meses? Ela estava com
vergonha?
R: A resposta e: não, ela não estava com vergonha.
(Nota: I Howard Marshall no seu livro sobre O Evangelho de Lucas (pág. 62)
apresenta alguns possíveis motivos porque Isabel escondeu a sua gravidez: tais
como: (1) evitar reprovações futuras por parte dos vizinhos incrédulos durante o
período em que a sua gravidez não seria evidente, (2)se dedicar a um período de
oração de graças a Deus, (3) Seguir o exemplo de seu marido em não espalhar a
notícia sobre esta obra de Deus’)
(Nota: Qualquer que seja o motivo, queremos que se tenha certeza de que ela não
estava envergonhada por ter feito algo errado.)
P11: No v. 25 Isabel diz que Deus a ajudou a ficar livre da sua degraça. Que
desgraça era essa?
R: Não poder ter filhos.
1.26-38
P1 vs 26-28: A quem o anjo veio visitar?
R: Maria.
P2 vs 29-31: 0 que o anjo disse que iria acontecer com ela?
R: Ela iria ter um filho.
P3: Ela era casada?
R: Não, sómente prometida.
P4: Ela havia sido desonrada?
R: Não, ela era virgem.
PS vs 30-35: Como ela ficaria grávida?

R: O Espirito Santo viria sobre ela e o poder de Deus estaria com ela. Assim Maria
ficaria grávida.
P6: 0 que Deus daria a seu filho?
R: Poder e autoridade que nunca acabariam, como aconteceu com Davi quando era
Rei de Israel.
1.39-45
P1 vs 39-40: 0 que fez Maria depois que ouviu o que o anjo disse a ela?
R: Ela foi visitar Isabel.
P2 vs 41-45: 0 que fez o bebê que estava dentro de Isabel quando Maria a
cumprimentou?
R: Ele saltou.
P3: Por que?
R: Ele sabia que Maria seria mãe de Jesus.
P4: Isabel ficou espantada quando viu Maria?
R: Sim.
P5: Por que?
R: omfilho de Maria seria mais importante que o filho dela. Isabel não pensava que
uma pessoa mais abençoada pudesse visitar outra menos abençoada. (Observe
que as questões Q3 e Q5 podem ser muito defíceis.)
1.45-56
P: O que Maria diz sobre Deus nos vs 46-55?
R: Deus a abençoou com o nascimento e Jesus. A sua misericórdia dura para
sempre. Ele fez grandes coisas, derrotou os orguihosos, alimentou os famintos,
mandou embora os ricos com as mãos vazias, cumpriou as promessas feitas aos
antepassados.
1.57-66
P1 vs 57-58: Qual foi a grande bondade que Deus fez para Isabel que os seus
vizinhos e amigos ficaram sabendo?
R: Isabel, que não podeia ter filhos, deu à luz uma criança.

P2 vs 59-6O: Qual o nome que Isabel queria dar ao menino?
R: João.
P3 vs 6 1-63: Os parentes e amigos ficaram contentes com esse nome?
R: Não.
P4: Por que?
R: Eles só usavam nomes de parentes, e nenhum tinha esse nome.
P5: 0 que eles perguntaram a Zacarias?
R: Eles perguntaram que nome ele queria dar ao menino.
P6 vs 64-66: 0 que aconteceu quando ele escreveu o nome “João”?
R: Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus.
P7: Depois dessas coisas, o que todos pensavam sobre o menino?
R: Que era um menino especial e que Deus ia fazer uma obra com ele.
1.67-80
P1 vs 67-70: Quem profetizou?
R: Zacarias.
P2: Sobre quem ele está falando nesses vs 67-70?
R: Sobre Jesus, que ainda não havia nascido.
P3: Como Deus veio ao mundo e libertou o seu povo?
R: Fazendo aparecer um descendente da famiia de Davi. (Embora no pretérito,
Cristo ainda não havia nascido.
P4: Quem é esse descendente?
R: Jesus.
PS: Quem falou que isso iria acontecer?
R: Deus falou por meio dos Seus profetas.
P6: 0 que essa pessoa iria fazer?
R: Nos salvar dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam.

P7: Por que Ele faria isso?
R: Por causa da sua bondade com os antepassados e do seu santo acordo.
P8: Que santo acordo é esse?
R: Deus prometeu nos livrar dos nossos inimigos e nos ajudar a servir-lo sem mêdo
em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias.
P8a:
Para que?
R: Para sermos santos e justos durante todos os dias de nossas vidas.
P9 vs 76-80: Sobre quem falam esses vs?
R: João.
PlO:
O que ele vai fazer?
R: Ele vai adiante do Senhor e preparar o caminho para Ele. Vai tambem mostrar ao
povo como virá a salvação pelo perdão dos pecados.
P11 vs 78-79: Sobre quem falam esses vs?
R: Sobre nós que vivemos na escuridão da morte e estamos separados de Deus.
P12:
0 que acontecerá conosco quando Deus usar de misericórdia?
R: A “Luz” virá sobre nós e nos guidará pelos caminhos da paz.
P13:
Quem é essa “Luz”?
R: Jesus Cristo.
P14:
Por que João viveu no deserto?
R: Deus o estava preparando para o ministério; porque era um lugar de sossêgo;
para ouvir e seguir a Deus.
2.1-7
P1 vs 1-a: A que epoca se refere a expressão “naquele tempo”?
R: A epoca em que João nasceu. (E não a epoca que João viveu no deserto.)
P2 vs 3-5: Por que Maria e José foram a Belém?
R: Houve um recenseamento e todos tinham que se apresentaram cada um na sua
própria cidade.

P3: 0 bebê que estava para nascer era de José ou de outra pessoa?
R: Era de outra pessoa — de Deus.
P4 vs 6-7: 0 que aconteceu enquanto estam em Belém?
R: Maria teve um filho.
P5: O lugar em que ele nasceu era confortável?
R: Não, era um estabulo — um lugar para animais.
2.8-20
P1 vs 8: Em que lugar os pastores tomavam conta dos rebanhos.
R: Em um lugar perto de Belém.
P2 v 9: 0 que aconteiceu naquele momento enquanto vigiavam?
R: Um anjo do Senhor apareceu e a glória de Deus brilhava sobre eles.
P3 vs 10-12: E como ficaram os pastores?
R: Eles ficaram com muito m&Io.
P4: Por que?
R: A surpresa do aparecimento do anjo e o brilho da glória de Deus assustaram os
pastores.
P5: 0 que o anjo disse aos pastores?
R: Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador de vôces.
P6: Para que serviam esses sinais?
R: Para mostrar o que eles deviam procurar — uma criança deitada numa
manjedoura.
P7 vs 13-14: 0 que os anjos estão fazendo?
R: Estão louvando a Deus.
P8: Que espécie de paz os anjos estão anunciando?
R: A paz de Deus dentro da gente.
P9a v 15: 0 que aconteceu com os anjos?
R: Eles voltaram para o céu.

P9b v 15: E com os pastores?
R: Eles foram até Belém.
Pl0:
O fizeram os pastores depois de verem o menino?
R: Eles espalharam a notícia.
P11 vs 19-20: 0 que Maria guardava como um tesouro?
R: O aparecimento dos anjos e o que eles disseram, a visita dos pastores e as
notícias que eles espalharam, etc.
2.21-40
P1 v 21: 0 que aconteceu quando o bebê completou 8 dias de vida?
R: Ele foi circuncidado e deram-lhe o nome de Jesus.
P2: 0 que os pais de Jesus queriam fazer com ele?
R: Queriam dedicá-lo ao Senhor, em obediência a Lei.
P3: 0 que aconteceu quando os pais levaram o menino Jesus ao templo?
R: Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus. Ele estava esperando pelo
Messias, pois o próprio Espirito Santo havia revelado que Jesus viria.
P4 vs 27-32: 0 que disses Simeão no seu louvor a Deus?
R: Tendo Deus mantido Sime.ão para que visse o Messias, agora ele poderia morrer
em paz. Ele tinha visto a salvação chegar para todos os povos — judeus e
não-judeus.
PS vs 33-35: 0 que sentiram os pais do menino quando ouviram o louvor de Simeão?
R: Eles ficaram admirados e maravilhados, mas não entenderam bem o que estava
acontecendo.
P6: 0 que Simeão disse a Maria?
R: Que Jesus iria dividir as pessoas em dois grupos: uns seriam a favor e outros
contra Deus. E quando Maria visses essas coisas acontecerem ficaria muito
triste.
P7 vs 36-38: Quem era Ana?
R: Ela era uma profetisa muito velha e viúva ha muitos anos. Ela estava sempre no
Templo —adorando a Deus, orando e jejuando.

P7a: O que desse Ana no momento em que chegou ao Templo?
R: Ela agradeceu a Deus porque aquele menino ia trazer a libertação de Jesusalém.
P8 vs 39-40: Depois de estar no Templo, para onde foi a famiia?
R: Para Nazaré.
P9: 0 que houve de especial no crescimento de Jesus?
R: Ele crescia em tamanho, em sabedoria, e a graça de Deus estava com Ele.
2.41-52
P1 v 41: 0 que José e Maria faziam todos os anos?
R: Eles uam a Jerusalém para a festa da Páscoa, como era costume.
P2 vs 42-45: 0 que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos de idade?
R: Jesus ficou em Jerusalém quando seus pais voltaram para casa. Seus pais
pensaram que Ele voltava com um grupo de parentes.
P3 vs 46-47: Depois que voltaram a Jesusalém, onde o acharam?
R: No Templo.
P4 vs 48-49: Por que todos estavam admirados com Jesus?
R: Porque era um menino com mais sabedoria e inteligência do que so homens com
muitos anos de estudo.
P5 vs 49-50: Por que os seu pais não entenderam o que Jesus disse?
R: Jesus só podia estar em um lugar — no Templo que era a casa do Seu Pai.
P6 v 51: Jesus ficou em Jerusalém ou voltou com seus pais?
R: Ele voltou com seus pais para Nazaré.
3.1-20
P1 vs 1-3: 0 que aconteceu a João quando estava no deserto?
R: Deus deu a João a mensagem que ele iria pregar.
P2: Qual era essa mensagem?
R: O batismo do arrependimento para o perdão dos pecados.

P2a:
A que povo pregou ele?
R: Ao povo judeu.
P3 vs 4-6: 0 que Isaias disse sobre o profeta João?
R: Isaias disse 3 coisas: 1) Ele viveria no deserto; 2) Iria pedir ao povo que mudasse
o coração, se preparando para a chegada de Jesus; 3) Que toda a humanidade
veria a salvação que Deus dá.
P4 vs 7-9: Qual era o ponto central da mensagem de João?
R: Deus não dá a salvação a alguém que é batizado sem estar arrependido ou que é
descendente de Abraão. Para ser salvo o homem precisa fazer coisas que
mostrem que ele está arrependido.
P4q:
Por que João chamou o povo de “raça de cobras venenosas”?
R: Porque eles tinham a aparência de santos, mas não estavam arrependidos do
pecado.
P5: 0 que quer dizer que “o machado está pronto para cortar as árvores pela raiz”?
R: Significa que Deus já está julgando as pessoas. Quem não produzir boa fruta será
cortado e destruido.
P6 vs 10-14: Qual é a resposta de João para a pergunta do povo: “0 que devemos
fazer”?
R: Tratem os outros como se fossem seus irmãos — se tiver duas capas, dê uma a
quem não tem.
P7: 0 que ele disse aois cobradores de impostos?
R: Não cobrem mais do que a lei manda.
P8: 0 que ele disse aos soldados?
R: Não tomem dinheiro a força, nem facam acusações falsas. E fiquem contentes
com o ordenado que recebem.
P9 vs 15-17: 0 que o povo pensava de João?
R: Que ele era o Messias.
Pl0:
De que maneiras João mostra que não é o Messias?
R: 1) João batizava com água. O Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo.
2) João era fraco, mas o Messias era poderoso. 3) João dizia que o Messias era

mais importante do que ele e que não merecia a honra de desamarrrar as
sandálias d’Ele.
P11:
0 que João está dizendo que o Messias vai fazer com a pá que tem na mão.
R: Um julgamento. Aqueles que são como a palha serão destruidos; os que são
como o trigo serão guardados no Seu depósito.
P12 vs 18-19: Por que Herodes mandou prender João na cadeia?
R: Porque João falou contra o casamento do governador Herodes com sua própria
cunhada, estando seu irmão ainda vivo.
3.21-38
P1 vs 2 1-22: Jesus foi batizado por João ou por outra pessoa?
R: Por João.
P2: Quando João batizou Jesus — depois ou antes de ser preso?
R: Antes.
P3: Por que o povo era batizado?
R: Como sinal de aprrependimento.
P4: O que aconteceu no batismo de Jesus?
R: 1) Ele estava orando; 2) 0 Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Ele; 3)
Deus disse “Tu és meu filho querido...”?
PS v 23: Jesus era velho quando conçou Seu ministério?
R: Não, Ele tinha mais ou menos 30 anos de idade.
P6 v23: O que significa “Ele eram, conforme pensa vocês, filho de José?
R: Legalmente Jesus era considerado filho de José. Na verdade jesus era fuiho de
Maria, gerado pelo Espírito Santo.
P7 v38: Por que Adão é chamado de filho de Deus?
R: Porque Deus criou Adão como Sua pro/pria imagem.
4.1-4
P1: Quando Jesus teve fome, o diabo pediu que Ele fizesse a pedra virar pão. Isso era
bom ou mau?
R: Era mau. Não era hora de Jesus comer — o Espírito de Deus O levara para o
deserto, onde não haviam pessoa nem alimentos, para outro propósito.

P2: Qual o significado da resposta de Jesus?
R: Obedecer a Deus e a Seu Espírito é mais importante do que comer.
P3: 0 que o diabo quer dizer com “Se você é o Filho de Deus”?
R: O diabo queria que jesus tivess dúvida de que Deus estava realmente com Ele.
(Exegese.)
4.5-8
P1: 0 diabo pediu a Jesus que o adorasse. Isso era bom ou mau?
R: Era mau.
P2: Qual o significado da resposta de Jesus?
R: As pessoas devem adorar sómente a Deus.
P3: 0 que o diabo quiz dar a Jesus?
R: Uma posição de autoridade sobre todas as pessoas do mundo.
P4: Quem o diabo pensava que havia dado a ele autoridade sobre todos os governos?
R: Deus. (Exergese.)
4.9-13
P1: 0 diabo pediu que Jesus saltasse do lugar mais alto do Templo. Qual o motivo
que ele deu?
R: Para que Jesus provasse que realmente era Filho de Deus.
P2: Como isso iria provar que Ele era Filho de Deus?
R: Os anjos evitariam que Jesus se machucasse e assim o povo ficaria sabendo.
(Exergese — o diablo disse que essa prova era para o povo, para Jesus ou para o
diabo?)
P3: De qeu maneira o diabo pediu para se provar que os anjos salvariam Jesus se Ele
saltasse?
R: O diabo citou um trecho da palavra de Deus escrito ha muito tempo. Os judeus
acreditavam que essas palavras eram sobre o Messias que Deus iria mandar mais
tarde.
P4: Jesus disse ao diabo que “Não ponha à prova o Senhor Seu Deus”. O que Ele
queria dizer com isso?

R: Jesis citou um outro trecho da palavra de Deus que não permite colocar Deus à
prova de nenhuma maneira e, portanto, não podia saltas.
P5: 0 diabo citou um trecho da palavra de Deus: “Deus mandará os seus anjos para
cuidarem de você”, O que significa você.
R: Você significa o Messias. Deus estava prometendo proteger o Messias.
(Exegese.)
P6: Aqui terminam as tentações de Jesus?
R: Não, o diabo tentou jesus de muitas outras maneiras. (Exegese.)
4.14-15
P1: Jesus voltou do deserto para a Galiléia. Porque?
R: Porque Ele morava lá.
P2: Como Jesus ensinava?
R: Ele ia nas casas de oração e ensinava as Escrituras Sagrados.
P3: 0 povo gostava do Deu ensino?
R: O povo gostava e Ele era elogiado por todos.
P4: Era comum para um homem ensinar na casa de oração?
R: Sim, isso era costume entre os judeus. O que não eram comuns, eram as coisas
que Jesus ensinava.
4.15-10:16: sem questões, por enquanto.

10:17-20
P1: Onde estiveram os homens? R: Em lughares onde Jesus tinha de ir depois (10: 1)
P2: Por que esses homens foram mandados a esses lugares?
R: Para preparar o povo para a chegada de Jesus (10:1)
P3: Por que os discípulos estavam tão alegres?
R: Porque eles tinham recebido o poder de mandar embora os demônios.

P6 vs 18-20: 0 que Jesus pensava que era mais importante do que mandar demônios
embora?
R: Ser um membro da família de Deus.
P5: 0 que é mais importante: ser um membro da família de Deus ou ter o poder de
mandar o demônios embora?
R: Ser um membro da família de Deus.

10:21-24
P1 vs 21-22: Como se faz a ligação entre o v 21 com os vs anteriores 17:20?
R: Por meio das palavras “nesse momento”.
P2: Com quem Jesus estava falando?
R: Com oSeu Pai.
P3: Que pessoas ouviram essa oração de Jesus?
R: Seus 72 discípulos eo outros.
P4: Quem são os “sábios e entendidos”?
R: Os líderes religiosos. Eles pensavam que eram sábios.
P5: Quem são “õs que não são instruidos”?
R: Os discípulos que acabaram de chegar.
P6: Jesus está falando sobre “O Filho”. Quem é “O Filho”?
R: E o próprio Jesus.
P6: 0 que foi visto e ouvido pelos discípulos que muitos reis e profetas não viram
nem ouviram?
R: Jesus e seus ensinos.
10:25-37
P1 vs 25-28: Por que Jesus contou sessa história?
R: Para mostrar a verdadeira maneira de se amar outra pessoa.
P2:0 quee a Lei?
R: E a palavra de Deus que Moisés escreveu ha muito tempo.

P3: Qual a diferença entre “coração”, “alma”, “força”, “mente”.
R: ?????
P4: No v 28 a discussão termina. Qual foi a resposta à primeira pergunta do
professor da Lei?
R: Amar a Deus. Amar ao próximo.
P5: Por que o professor da Lei continuou a discussão?
R: Ele queria se desculpar a Jesus e aos discípulos.
(Notas: 1. A versão JB diz que o professor estava “ansioso para se justificar”; 2. A
versão LB diz que o professor queria justificar “sua falta de amor por
determinados tipos de pessoas”.)
P6 v 30: Como poderiamos dizer que essa parábola é a resposta de Jesus para a
pergunta do professor da Lei?
R: Colocando algumas palavras no começo do v 30, tais como: “Para mostrar ao
professor da Lei a quem devemos amar, Jesus contou a seguinte parábola”.
P7 vs 30-31: Qual era o trabalho de um sacerdote?
R: Tomar conta do Templo e dirigir os cultos.
P8 v 32: Qual era o trabalho de um levita?
R: Ajudar ao sacerdote. Tomar conta do Templo e dos objetos do Templo.
P9 vs 33-35: Quem era o samaritano?
R: Era um homem de Samária.
Pl0:
O que os judeus sentiam pelos samaritanos?
R: Os judeus odiavam os samaritanos (e vice-versa).
P11: Por que o samaritano ajudou ao judeu?
R: Porque sentiu muita pena dele.
(Nota — Para se responder a pergunta “Quem é o seu próximo?”, o texto deverá
mostrar o tipo de relacionamento existente entre Judeus e samaritanos.)
P12:
Como se faz a ligação entre o final da parábola no v 35 e a pergunta feita
por Jesus ao professor da Lei no v 36?
R: Com uma declaração como essa: “Quando Jesus terminou de contar a parábola,
perguntou ao professor da Lei...”.

10:38-42
P1: O que fez Maria?
R: Maria sentou-se e ficou ouvindo o que Jesus ensinava.
P1a:
O que fez Marta?
R: Marta preparou e serviu comida e bebida.
P2: Com quem Marta ficou zangada?
R: Com Maria.
P3: Marta estava fazendo alguma coisa má? (como preparar comida?)
R: Não.
P4: Então o que ela fez de errado?
R: Apresentar a Jesus sua queixa sobre Maria.
P5: Qual é a única coisa que é realmente necessária?
R: Ouvir a palavra de Deus.
11. 1-13
P1: O que é orar? (vs 1-4)
R: Orar é falar a (com) Deus?
P2: O que é um nome santo?
R: Uma pessoa sem pecado.
P3: O que se entende por “alimento”?
R: Todas as necessidades diárias da vida.
P4: 0 que devemos fazer antes de orarmos pedindo perdão?
R: Devemos perdoar os outros.
P5 vs 5-7: Por que Jesus contou essa parábola?
R: Para mostrar que evemos estar sempre orando pelas nossas necessidades.
P6: Quem está falando no v 8? (Quem é eu?)

R: Jesus.
P7: Qual é o sentido das palavras dos vs 11-12?
R: Mostrar que Deus sempre ouve e responde às orações procurando ajudar as
pessoas.
P8: Qual é o significado de maldade no v 13?
R: O pecador sendo comparado com Deus, que não tem pecado.
11.14-28
P1 vs 14-16: Quem é Belzebu?
R: O chefe dos demônios (maus espíritos).
P2: Quem disse que Jesus estava usando o poder dado por Beizebu?
R: Algumas pessoas que tinham inveja de Jesus.
P3: Quem pediu a Jesus que fizesse um milagre?
R: Os que eram contra Jesus e queiram que Ele mostrasse que o seu poder vinha de
Deus.
P4: 0 que é “sinal do céu”?
R: Um milagre.
P5 vs 17-18: Por que Jesus disse que se o reino de Satanás tem grupos que lutam
entre si mesmos então não poderá continuar a existir?
R: Para mostrar que Ele (Jesus) não recebeu poder de Belzebu, ou de Satanás.
P6: Quem deu a Jesus o peder para expulsar demônios?
R: Deus.
P7 vs 19-20: 0 que aconteceria corn aqueles que acreditassem nisso?
R: Eles fariam parte da família (do reino) de Deus.
P8 vs 2 1-22: (Esses versículos são uma alegoria). Quem é o homem forte do v 21?
R: Satanás.
P9: Quem é o homem mais fore do v 22?
R: Jesus.

PlO:
O que Jesus está ensinando no v 23?
R: Nimguém pode ficar entre Jesus e Satanás. Ou o homem é de Jesus ou é de
Satanás.
P11:
Por que o espírito mau entrou no homem outra vez?
R: Porque ele estava vazio e havia muito lugar dentro dele.
P12: Por que o homem do v 14 era melhor do que o homem do v 26?
R: Porque quando o espírito mau voltou ele trouxe mais 7 (sete) espíritos maus
piores do que ele.
11.29-32
P1 vs 29-30: Quem era Jonas?
R: Um profeta muito antigo.
P2: Como Jonas foi um “sinal para os Ninivitas” (moradores da cidade de Nínive)?
R: Ele os previniu sobre aconteceria por causa dos pecados deles.
P3: Quem é o “Filho do Homem”?
R: Jesus.
P4 vs 31-32: Qual era um dos propósitos (finalidade) da vinda de Jesus ao mundo?
R: Para prevenir (avisar) o homem sobre o seu pecado.
P5: Quem é maior do que Salomão e Jonas?
R: Jesus, (O Filho do Homem).
P6: 0 povo da época de Jesus se arrependeu?
R: Não.
P7: Como isso é explicado no v 32?
R: No dia do Juizo (da ressurreição) o ninivitas que se arrependeram vão acusar
aqueles que nao se arrependeram na época de Jesus.
11.33-36
P1: Uma pessoa pode ser metade boa e metade má?
R: Não.

P2: O que o v 34 diz para explicar isso?
R: O corpo está todo na luz ou todo na escuridão.
11.37-54
P1 vs 37-38: Quem são os fariseus? (Provavelmente discutido em 5.17)
R: Um grupo religioso de pessoas.
P2: Por que os fariseus se lavavam (as mãos) antes de comer?
R: Porque era um Lei.
P3 vs 39-41: 0 que Jesus estava condenado nos fariseus?
R: Que eles pareciam estar limpos por fora, mas por dentro estavam cheios de
violencia e maldade.

P3a:
Como é que Jesus quer que o homem seja?
R: Que ele tenha um coração limpo, cheio de amor e bondade e que as suas a,ões
sejam boas.
P4 vs 42-44: Por que jesus fala com tanta violência contra os escribas e fariseus?
R: Porque eles estavam levando o povo para longe da verdade.
P5 vs 45-52: 0 que fizeram os antepassados dos homens da época de Jesus?
R: Eles mataram os profetas e mensageiros que Deus havia mandado.
P5a:
Por que os homens da época de Jesus eram responsáveis pelo que seus
antepassados fizeram?
R: Porque eles concordaram com o que os antepassados fizeram.
P6: Por que os fariseus ficaram muitos zangados?
R: Porque Jesus falou com dureza com/sobre eles e o povo estava começando a
seguir Jesus e não os fariseus.
12:1-7
P1 ys 1-3: 0 que é fermento?
R: E alguma coisa que cresce.

P2: 0 que é falsidade (hipocrisia)?
R: E esconder alguma coisa que se fez. E não dizer a verdade.
P3: Como é que o fermento é parecido com a falsidade do fariseus?
R: O fermento cresce até encher uma tigela, mas na verdade está cheio de ar. A
falsidade pode entrar e encher o corção.
P4: Para que Jesus está chamando a atendção dos seus discípulos?
R: Para que não deixem a falsidade dos fariseus leva-los a fazer coisas más.
P5: A que Jesus está se referindo quando fala sobre “tudo o que disserem em
segredo” e “tudo o que disserem na escuridão”?
R: Jesus está falando sobre as verdades que os fariseus estão escondendo com a sua
falsidade.
P6 vs 4-7: Como podemos fazer para que o contraste entre os vs 4 e 5 fique mais
claro?
R: Colocando a palavra mas no iníco do v 5.
P7: Qual é a pessoa realmente importante para nós?
R: Deus.
P8: 0 que Ele pode fazer que ninguém pode?
R: Ele pode mandar uma pessoa para o inferno (eterna separação de Deus).
P9: 0 que somos levados a fazer quando temos medo (temor, respeito) de Deus?
R: Ouvir e seguir os Seus ensinamentos/caminhos.
PlO:
Quando temos medo (temor, respeito) de Deus, o que Ele faz por nós?
R: Ele se lembra de nós.
P11:
Por que Jesus diz no v 5 para termos medo e no v 7 para não termos medo?
R: Se alguém segue pelos caminhos de Deus, ele não precisa ter medo de nada
porque Deus sempre tomará conta dele.
p1 la: Por que Jesus diz no v 5 para termos medo de Deus?
R: Porque Deus, ou o Senhor Jesus, está agindo como Juiz e tem o poder para nos
mandar para o inferno.

P1 ib: Por que Jesus diz no v 7 para mão termos medo de Deus.
R: Porque Deus, out o Senhor Jesus, está agindo como Pai misericordioso que não
se esquece dos seus filhos.
12.8-12
P1: 0 que Jesus está nos dizendo no vs 8-12?
R: Devemos estar orgulhosos em seguir/crer em Jesus.
RI: Que se formos fiéis a Jesus Ele nos ajudará sempre.
P2: Quem é o “Filho do Homem”?
R: Jesus.
P3: 0 que é mais importante fazer para sermos perdoados?
R: Nos arrependermos.
(Nota: “poder ser perdoado” do TEV é melhor do que “ser perdoado”, A tradução
PIDGIN pode dar uma falsa impressão.)
P4: Por que é pior falar mal do Espírito Santo do que falar contra Jesus?
R: (Somente para verificar se existem idéias diferentes)
p5: Quem são “eles” no v II? (“Quando (eles) levarem...”).
R: Podem ser os fariseus, mas provavelmente tem um significado mais amplo.
P6: Como Deus ajuda o Cristão?
R: Dá a ele a vida eterna —v 5; cuidado constante — v 7; reconhecido como crente
—v 8; vai ajudálo a dizer coisas certas quando for julgado.
12.13-21
P1: Qual a ligação que tem o homem que fez um pedido a Jesus no v 13 com a
parábola que Jesus contou nos vs 16-20?
R: O homem do v 13 era ambicioso e desjava ser muito rico. O homem da parábola
era assim também.
P2: Qual é o ponto principal dessa parábola?
R: Guardar muitas riquezas não tem valor na vida eterna.
P3: Que espécie de homem procede dessa maneira?

R: Jesus diz que é um “tolo”.
12.22-34
P1: Para quem Jesus está falando?
R: Para os seus discípulos, mas a multidão deve estar escutando.
P2: Como Jesus relaciona a cobiça (13-2 1) com a preocupação (22-34)?
R: Com a frase do v 22 “E por isso que Eu digo a vocês”.
P3: Em que sentido “guardar (armazenar) coisas” e pecado?
R: Quando se guarda muita coisa, mais do que é preciso.
P4: Em que sentido a “preocupação” é pecado?
R: Quando não confiamos que Deus nos dará o que necessitamos cada dia.
P5: O que é mais importante do que as necessidades para viver?
R: Buscar (procurar) o Reino de Deus.
P6: Que parte das coisas que temos nós devemos dar aos pobres?
R: ? ? ? (As coisas que não precisamos?)
P7: Como podemos fazer a ligação (relacionar) entre os tesouros (riquezas) de uma
pessoa e o seu coração?
R: O coração das pessoas estará sempre onde estão os seus tesouros (riquesas), i.e.
as pessoas amam as suas riquezas.
12.35-40
P1 vs 35-37: Por que o patrão servirá o bom empregado?
R: Porque o bom empregado está preparado e esperando pela volta do patrão.
P2 vs 38-40: Quando Jesus voltará?
R: Ninguém sabe quando, mas num dia em que não estiverem esperando.
12.41-48
P: Quem será castigado com chicotadas ben fortes?
R: O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não faz o que ele quer.

12 :49-53
P1: Qual é o fogo que Jesus trouxe para por na terra?
R: Muitas interpretações. Deixe em dúvidas.
P2: Qual é o batismo que Jesus teve de receber.
R: Sofrer e morrer na cruz.
P3: Por que razão as famflias são divididas.
R: Urns seguirão os ensinos de Jesus, e outros não.
12.54-59
P1: Jesus chamou os fariseus de “hipócritas”. Por que agora chama os povo de
“hipócritas”?
R: Eles saem explicar os sinais da terra e do céu, dizendo: “Vai chover” ou “vai
fazer calor”, mas não entendeu os sinais que Jesus mostrou (em relação ao
Messias.
P2: No exemplo da questão no tribunal (v 58) por que Jesus aconselha o homem a
resolver a questão antes que o juiz tome connhecimento do caso?
R: Porque depois que o juiz dá a sentença, é muito tarde para fazer alguma coisa.
P3: Qual é a relação que existe entre essa parábola dos sinais dos tempos e o homem
estar preparado para a vinda do Messias?
R: Cristo estava fazendo coisas que eram sinais que indicavam que Ele era o
Messias, mas que os homens não entenderam.
13. 1-9
P1 vs 1-2: Qual era o pensamento do povo sobre as pessoas que morreram por morte
violenta ou acidental?
R: Que eles cometeram um pecado muito grande contra Deus.
P2: Esse pensamento era certo?
R: Não.
P3 vs 3-5: Como Jesus mostra que não era certo? (Se a última resposta foi SIM, ela
precisa ser esclarecida).
R: Jesus contou 2 (dois) exemplos de morte violenta e disse claramente que essas
pessoas não cometeram um pecado do mortal especial. Jesus disse ainda que
aqueles que não se arrependessem teriam morte igual.

P4: Como pode uma pessoa evitar esse tipo de morte?
R: Se arrependendo dos seus pecados.
P5 vs 6-9: Qual é o significado da parábola da figueira em relação ao
arrependimento?
R: Jesus está disposto a dar muito tempo para que as pessoas se arrependam antes de
“serem cortadas”.
P6: Que tipo de pessoa se parece com essa figueira?
R: Um descrente.
13.10-17
No v 10 há uma mudança de dia e local, que é mostrada no v 9 e 10.
P1: Quem ficou zangado por Jesus ter curado a mulher?
R: O chefe da casa de oração.
P2: Por que ele ficou zangado?
R: Jesus curou a mulher num dia de sábado — um dia de descanso.
P3: Era errado Jesus curar num dia de sábado?
R: Os chefes da igreja disseram que era um trabalho proibido de fazer num dia de
sábado.
P4: Por que jesus os chamou de hipócritas?
R: Porque eles diziam que estava certo cuidar dois animais no dia de sábado, mas
era errado curar os doentes.
13.18-21
P1: 0 que Jesus está ensinando com essas 2 parábolas?
R: O Reino do Déus começa muito pequeno, mas vai ficar muito grande.
13.22 a sem perguntas, por enquanto.

17.22-37
P1 vs 22-30: 0 que esse trecho nos ensina sobre a vinda do Filho do Homem?

R: Que a vinda do Filho do Homem será visivel para todos. Para os descrentes sua
vinda não será esperado e eles não estarão preparados. haverá separação entre os
crentes e os descrentes.
P2: Quando o Filho do Homem vier, todos ficarão sabendo da sua volta?
R: Sim.
P3: Como Jesus descreve a sua volta?
R: Como urn relâmpago que brilha de uma ponta do céu até a outra.
P4: 0 que as pessoas que não conhecem Deus estarão fazendo quando o Filho do
Homem vier?
R: Vivendo como de costume: comendo, bebendo, se casando, comprando,
vendendo, plantando, construindo — como nos dias de Noé e de Ló.
P5 vs 31-32: Por que as pessoas não poderão pegar as suas coisas antes de fugir?
R: Se alguém perder tempo, será tarde para fugir.
P6: Porque Jesus diz para se/nos lembrar/lembramos da mulher de Ló.
R: Ela pensou nas suas coisas/casa, olhou para trás e foi destruida junto com a
cidade onde morava.
P7 vs 33-37: Qual é o significado do v 37b?
R: Os urubus voando indicam a posição de um cadaver. Assim, também, quando o
Filho do Homem voltar haverá um sinal indicando o lugar.
18.1-8
P1: Qual é o ensino principal de Jesus nessa parábola?
R: Que devemos orar sempre e nunca desanimar.
P2: Por que o juiz descrente não estava querendo ajudar a mulher?
R: Porque ele não temia a Deus e não respeitava ninguém?
P3: Assim como o juiz não estava querendo nos ajudar, Deus também não quer nos
ajudar?
R: Não, Deus está com muita vontade de nos ajudar.
P4: 0 que deve nos anumar a continuar sempre orando a Deus?
R: Deus é justo e quer atender rapidamente ao seu povo.

18.9-14
P1: Por que Jesus contou essa parábola?
R: Para mostrar que é perigoso e é pecado as pessoas se acharem muito boas.
P2: Qual era o pecado do fariseu?
R: Ele achava que era honesto e se elogiava dizendo que era justo e desprezava os
seus vizinhos.
P3: Que espécie de pessoa Deus quer receber?
R: Aquele que sabe que é pecador e pede a misericórdia de Deus.
18.15-17
P1: Quem pode entrar no Reino de Deus?
R: Aqueles que recebem a Deus como uma criança com humilidade e confiança de
espírito.
P2: Quais são as qualidades de uma criança que um adulto deve ter para poder entrar
no Reino de Deus.
R: Os adultos devem ser inocentes, confiantes e humildes com são as crianças.
18.18-30
P1: 0 que estava impedindo os rico de entrar no Reino de Deus?
R: Ele não queria deixar suas riquezas e seguir a Jesus.
P2: Por que Jesus perguntou ao lider judeu: “Por que você me chama bom?”
R: Porque Ele queria que o homem pensasse no verdadeiro sentido da palavra
“bom” e só a usasse com seriedade.
P3: Jesus estava negando que era bom?
R: Não.
P4: É possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha?
R: Não.
P5: É possível um homem rico entrar no Reino de Deus?
R: Sim, se Deus o ajudar. Não, se Deus não o ajudar.
P6: É difícil para o homem ser salvo?
R: Sim, é impossifvel para o homem ser salvo, a não ser que Deus permita.

P6a:
Pode o homem se salvar?
R: Não. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível.
P7: Por que o homem ficou triste?
R: Porque ele não queria deixar as suas riquezas (e não porque ele era rico).
18.31-34
P1: O que Jesus contou aos seus 12 discípulos que iria acontecer em Jesusalém?
R: O Filho do Homem será entregue aos estangeiros e estes vão zombar, insultar,
cuspir e bater nEle e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará.
P2: Por que os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse?
R: Porque Deus escondeu deles o sentido das palavras de Jesus.
18.35-43
P1: Conte a história com suas próprias palavras.
R: Veja o texto.
P2: Quem curou o mendigo cego?
R: Jesus.
P3: Então por que Jesus disse a ele: “você está curado porque teve fé”?
R: Porque ele acreditou que Jesus podia curá-lo e pediu a Ele.
19.1-27 ***missing because of Tape error***
P1: Que Jesus contou essa parábola?
R: Para que entendessem melhor o que havia dito.
P2: O que Jesus ensina nessa parábola?
R: Jesus ensina 3 coisas: 1) Desus tem necessidade de trabalhadores fiéis até que
Jesus v’olte; 2) o bom empregado será premiado e o mau empregado será
condenado; 3) o prêmio será maior para quem se esforçar mais.
P3 v 12: Quem o” homem de uma família importante” representa?
R: Jesus Cristo.

P4 v 14: Qual era o povo que não queria que esse homem fosse seu rei?
R: Os judeus que não queriam que Jesus fosse o seu rei.
P5: Por que o patrão ficou zangado com o empregado que escondeu a moeda e não a
usou?
R: O empregado foi deobediente e usou o medo como desculpa por não ter usado a
moeda.
P6: 0 que acontecerá com os inimigos do Reino de Jesus?
R: Eles serão destruidos.
19.28-40
P1 vs 36-38: 0 que o povo estava dizendo sobre Jesus?
R: Que Jesus era o rei mandado por Deus.
P2 vs 39-40: Por que os fariseus pediram a Jesus que mandasse os discípulos
ficarem quietos?
R: Eles estavam com ciúmes e não acreditavam que Jesus era o Messias prometido e
portanto não devia receber louvores.
P3: Por que Jesus não mandou os seus discípulos ficarem quietos?
R: Porque Ele era o Messias e porque se os dis/cipubos ficassem quietos as próprias
pedras gritariam louvando a Jesus.
19.41-44
P1: Por que Jesus chorou sobre Jerusalém?
Porque o povo não reconheceu que Deus estava ali para salvar a cidade e não se
arrependeu.
P2: 0 que iria acontecer com Jerusalém?
R: Os inimigos iriam cercar e destruir completamente a cidade com todos os
moradores.
19.45-46
P: O que fez Jesus quando entrou no Templo?
R: Ele expulsou os comerciantes.

19.47-48
P1: Por que os chefes dos sacerdotes e os outros queriam matar Jesus?
R: Por causa das coisas que Jesus havia dito e feito no Templo.
P2: Por que eles não puderam matar Jesus?
R: O povo gostava dos ensinos de Jesus e eles ficaram com medo do que o povo
faria se eles o matassem.
20:1-8
P1: 0 que os líderes judeus queriam sober sobre Jesus?
R: Com que autoridade Ele estava agindo nos assuntos do Templo.
P2: Qual foi a pergunta que Jesus fez aou líderes judeus?
R: Jesus perguntou se o batismo de João era de Deus ou apenas do homem.
P3: A resposta dos líderes a pergunta de Jesus foi “nós não sabemos”. Por que eles
não disseram que o batismo de João era de Deus?
R: Porque eles teriam de aceitar o que João falava sobre Jesus — que Ele era o
Messias. E também porque eles seriam culpados por obedecer a Jesus.
20:9-18
P1: Quem era o dono das terras e da plantação de uvas?
R: Deus.
P2: Quem são os lavradores?
R: O povo de Israel e seus líderes.
P3: Quem são os empregados mandados pelo dono?
R: Os profetas que Deus mandou ao mundo.
P4: Quem é o filho querido do dono?
R: Jesus Cristo.
P5: 0 que acontecerá com os lavradores que mataram o filho do dono?
R: O dono (Deus) virá, matará aqueles lavradores e dará a plantação a outros
lavaradores.
P6: Quem são esses outros lavradores?

R: São os outros povos (estrangeiros) que não são os judeus.
P7: 0 que representa a “pedra rejeitada” no v 17?
R: Jesus.
P8: Quem são os construtores?
R: Os lidere judeus.
P9: 0 que Jesus queria dizer quando citou aqueles palavras da “Escritura Sagrad”
(Velho Testamento)?
R: Que os líderes e o povo judeu não aceitaram Jesus como o Messias mandado por
Deus, nas que Ele (Jesus) será o vitorioso.
20.19-26
P1: Por que os professores da Lei e os chefes dos sacerdotes queriam prender Jesus?
R: Porque eles sabiam que Jesus estava falando contra eles.
P2: Em que sentido essa parábola era contra eles?
R: Que eles eram maus líderes por não aceitar e não ensinar ao povo que Jesus era o
Messias, o Filho de Deus.
P3: De quem eram o nome e cara na moeda que deram a Jesus?
R: Do imperador romano.
P4 v 22: Essa pergunta era uma armadilha?
R: Era. Se Jesus dissesse para não pagar imposto, Ele seria preso como rebelde. Se
Ele dissesse para pagar imposto ele perderia a amizade do povo.
20.27-40
P1: 0 que os saduceus perguntaram a Jesus?
R: No dia da ressurreição de quem (entre os sete irmãos) a mulher seria esposa.
P2: Eles acreditavam na sua história?
R: Não.
P3: Então por que a contaram?
R: Para mostrar que eram tolos em acreditar no ressurreição da maneira errada
como acreditavam.

P4 vs 34-40: Jesus disse que iria haver ressurreição?
R: Sim.
P5: Qual é a diferença que Jesus disse que vai haver entre a vida após a ressurreição
e a vida atual?
R: Homens e muihers serão como anjos — não vai haver casamentos e não podem
morrer.
P6: Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido quando Jesus falou estas palavras?
R: Sim.
P7: Para Deus eles estaõ mortos?
R: Não. Para Deus todos os homens estão vivos.
P8: Que frase diz Jesus para mostrar que a ressurreição é verdadeira?
R: A mesma frase que Moisés disse: “Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó”.
20.41-44
P1: 0 Messias era descendente de Davi?
R: Sim.
P2: Como Jesus mostrou que o Messias era maior do que Davi?
R: Jesus disse que no livro de Salmos, Davi chama o Messias de” meu Senhor”.
P3: No v 42 “Disse o Senhor ao meu Senhor”, quem é o primeiro Senhor e com
quem Ele está falando?
R: O primeiro Senhor é Deus e está falando com Jesus.
20.45-47
P: O que Jesus estava dizendo que estava errado com as coisas que os professores
da Lei faziam?
R: Principalmente eram orgulho e hipocrisia.
21:1-4
P1: Qual oferta que Jesus achava maior — a da viúva pobre que deu duas moedinhas
ou a dos ricos que deram muito dinheiro?

R: A oferta da viúva.
P2: Por que Jesus achou que a oferta da viúva era maior?
R: Ela estava fazendo um sacrifício pois deu tudo o que tinha, e os ricos deram o
que estav sobrando.
P3: Ela deu mais do que os outros?
R: Não. Mas Jesus achou que foi mais.
21:5-9
P: O que vai acontecer antes do Templo ser destruido?
R: Muitas pessoas vão aparecer dizendo mentiras tais como: “Eu esto o Messias” e
“já chegou o tempo”. Também vão acontecer guerras e revoluções.
21:10-11
P1: Qual é o significado desses fatos horríveis?
R: São sinais dos últimos dias.
P2: 0 que vai acontecer ma terra?
R: Haverá terremotos, fome e doenças.
P3: 0 que vai acontecer no céu?
R: Grandes sinais serão vistos no céu.
21: 12-19
P1: Quem serão presos e perseguidos?
R: Os cristãos, começando pelos primeiros discípulos.
P2: Por que os cristãos serão perseguidos?
R: Porque eles crêem e seguem Jesus.
P3: Por que os cristãos serão levados a presença de Reis e governadores?
R: Para serem julgados e condenados.
P4: 0 que os cristãos terão oportunidade de anunciar?

R: Os cristãos terão oportunidade de anumciar duas coisas: 1) as boas notícias do
Evangelho, isto é, as verdades sobres Jesus Cristo: 2) a fé que eles têm em Jesus
Cristo.
P5: Por que o crstão não deve ficar preocupado com o que ele vai dizer para se
defender?
R: Deus vai dar as palavras e a sabedoria que os inimigos não poderão resistir nem
negar.
P6: Quais são os membros da família que vão odeias e trair os cristãos?
R: Os que não são crentes.
P7: Como podemos entender a frase: “mas mem um fio de cabelo de vocês será
perdido”?
R: A resposta deve se ajustar a uma ou mais das três interpretacões dadas nas
Ajudas Exegéticas (Exegetical Helps)’ a)Essa expressão proverbial de segurança
deve ser entendida espiritualmente; pois foi declarado (v 16) que alguns de vocês
serão mortos. “Suas almas estarão absolutamente seguras; O seu bem estar
eterno não vai sofrer de modo algum”. b) Antes da época fixada por Deus
ninguém será capaz de molestá-lo; c) Ainda que sejam mortos, nenhum cabelo
será perdido... Quando um discípulo é perseguido e até morto por um homem
malvado, que ele não pense que Deus se esqueceu dele. Ele esta sob o cuidado e
proteçãp de Deus até o último fio de cabelo. Mada, absolutamente nada acontece
conosco sem que seja da vontade do próprio Deus.
P8: O que Jesus prometa aos que ficam firmes mesmo quando são perseguidos?
R: Eles se salvarão, i.e. receberão/possuirão a vida eterna.
21:20-24 A destruição de Jerusalém
Uma mudança de um tópico geral para um assunto específico.
P1: 0 que Jesus disse que iria acontecer a Jerusalém?
R: Que seria cercada por um excército inimigo e seria destruida.
P2: Que significado teria a destruição de Jerusalém?
R: Que a julgamento chegou para o povo judeu.
P3: Por que os que estiverem fora da cidade não deverão entrar?
R: Porque a cidade será destruida.

P4: Por que aqueles dias serão horríveis para as mulheres grávidas e para as mães
con criancinhas?
R: Porque eles terão de fugir e vão sofrer muito.
P5: 0 que Jesus disse que aconteceria aos Judeus que fossem capturados pelo
inimigo?
R: Muitos seriam mortos e outros seriam levados como escravos para outros paises.
P6: 0 que Jesus disse que as nações fariam a Jerusalém?
R: Que elas seriam governadoras sobre Jerusalém.
P7: Quanto tempo Jesus disse que as nações governariam sobre Jerusalém?
R: Até terminas o tempo que Deus marcou para que governassem sobre Jerusalém.
Até que o julgamento de Deus terminasse.
(Nota — Essa interpretação é aceita pela maioria dos comentadores. Veja outras
alternativas na Ajudas Exegéticas)
21:25-28 A volta de Jesus
O climax dos ensinamentos sobre esse assunto e, como consequência, o início da
exotação “Sinais no sol, na lua e nas estrelas” têm o mesmo significado que
“sinais no céu” citados no v 11.
P1: 0 que os sinais no céu indicarão?
R: Que Jesus está voltando para libertar o seu povo.
P2: Por que os homens desmairarão de medo?
R: Eles ficarão com medo do que vai acontecer no mundo.
P3: Como ficará o mar para causar tanto medo no homem?
R: O mar e as ondas vão fazer um barulho terrível.
(Nota: Alguns comentaristas interpretam figurativamente como sendo um grande
sofrimento que vai atingir a humanidade.)
P4: Como Jesus voltará?
R: Jesus descerá numa nuvem, com poder e grande glória.
P5: “Quando estas coisas começarem a acontecer”. Que coisas?
R: Os sinais no céu e na terra.

P6: 0 que Jesus disse que devemos fazer quando estas coisas aconteceram?
R: Que devemos ficar firmes, levantar a cabeça e esperar que Ele venha logo para
nos salvar.
21:29-33 Conclusão do Discurso sobre os Últimos Dias
“Em seguida Jesus fez.. . “1 Com essa expressão Jesus recomeçou o Seu discurso
depois de uma pausa. A comparação de Jesus segue de perto a mensagem
anterior, como se fosse uma expansão ou um aplicação mais ampla do v 28.
P1: Qual é o significado essa conparação (parábola) com as árvores?
R: Que devemos estar atentos para os sinais que anunciam a volta de Jesus.
P2: 0 que devemos entender quando esse sinais acontecerem?
R: Que está perto a época em que Deus vai governar o mundo, mandando Jesus para
ser o Rei.
P3: Quando essas coisas acontecerão?
R: a resposta depende da interpretação de “geração” (Almeida —ed revista e
atualizada) out “todos os que estão vivos” (A Bíblia na Linguagem de Hoje). A
interpretaçãp deve estart de acôrdo com as sugestões das Ajudas Hexegéticos
(Exegetical Helps)): a) as pessoas que vivam na época em que as palavras foram
ditos; b) significando “raça, povo, nação”. c) significando “espécie de homem”
(kind of man). d) significando “humanidade”, e) as pessoas que estarão vivas na
época em os sinais começerem a acontecer.
21 :34-36 Exotação Final
P1: Qual é a coisa principal que Jesus ensina nesse trecho?
R: Devemos estart sempre atentos e orando para nos livrar das dificuldades e nos
apresentar a Jesus quando voltar.
P2: Por que Jesus disse que devemos tomar conta de nós mesmos?
R: Porque nós poderemos estar preocupados com os cuidados da vida e sermos
apanhados de surpresa quando Ele voltar.
21:37-38 Os hábitos de Jesus
Esse breve trecho pode ser considerado como encerramento do discurso ou
introdução para o assunto seguinte. O conteúdo é a base para os comentários
sobre 22:39. Talvez possa ser considerado como transicional.
P: Onde Jesus costumava passar as noites?

R: No monte das Oliveiras.
22:1-2 0 plano contra Jesus
P1: O que essa festa celebrava corn o sacrifíco de um carneiro?
R: O livramento de morte dos primogênitos israelitas na época em que Moisés
estava para libertar o povo do Egito. Exodo 11:1-12:29
P2: Por que os líderes tinham medo do povo?
R: Eles temiam que durante a páscoa o povo pudesse criar confusão e evitar que
Jesus fosse morto por eles. Muita gente acreditava que Jesus era profeta ou o
Messias.
22:3- 6 A traição de Judas
P1: Por que Satanás entrou em Judas?
R: Para fazer que ele traisse Jesus, entregando-o aos líderes judeus.
P2: Por que Judas queria trair Jesus longe da multidão?
R: Porque muita gente gostava de Jesus e pensava que ele era profeta.
22:7-13 A preparação para a festa
P: Como os discípulos encontraram a casa em que deveriam preparar a festa da
páscoa?
R: Obedecendo a ordem de Jesus: seguir um homem até a casa onde ele entrasse e
perguntar ao dono da casa (outro homem) onde ficava a sala em que a festa seria
preparada.
22:14-20 A ceia do Senhor
P1: Por que Jesus desejava muito comer aquele jantar junto com os seus discípulos?
R: P tempo que Ele devia passar junto com os seus discípulos estava chegando ao
fim.
P2:Qual seria a próxima vez que Jesus disse que comeria a ceia outra vez?
R: Quando o Reino de Deus fosse uma realidade.
P3: Qual eé o principal ensino desse trecho?
R: Que o corpo de Jesus seria partido (quebrado) e o Seu sangue derramado em
favor do seu povo.

P4: Como Jesus trouxe a nova aliança (acordo)?
R: Morrendo ma cruz como se fosse um sacrifíco da páscoa.
22:21-23 Conversa sobre a traição
P1: 0 que Jesus ensina nesse trecho?
R: Que um dos discípulos que comia com Ele seria o traidor.
P2: 0 que Jesus disse que aconteceria a esse discípulo?
R: Que seria muito ruim para ele. Que teria sido melhor que ele não tivesse nascido.
22:24-30 Uma grande discussão
P1: Qual era o assunto da discusssão?
R: Quem, dentre os discípulos, era o mais importante.
P2: 0 que Jesus respondeu a eles?
R: Entre vocês um líder será como um servo.
P3: Em que sentido Jesus serviu a eles?
R: a)esus lavou os pés deles; /) Jesus sofreu com eles e foi humilde; c) Jesus deu a
vida para salválos.
P4: 0 que Jesus prometeu aos seus 12 discípulos?
R: Comer e beber com Jesus no seu Reino e julgar sobre as 12 tribos de Israel.
22:31-34 Pedro
P1: 0 que Satanás queria fazer com os discípulos?
R: Satanás queria e obteve permissão para provar os discípulos.
P2: Por que Jesus orou por Pedro?
R: Jesus sabia que Pedro seria fraco quando submetido à prova e por isso Ele orou
para que Pedro nao falhasse completamente.
22:35-38 Cumprindo as Escrituras
P: Por que Jesus disse aos discípulos para pegar a bolsa, o dinheiro e a espada?
R: Estava próximo o tempo em que eles iriam viver em perigo porque eram
discípulos de Jesus.

22:39-46 Orando no jardim
P1: Por que Jesus saiu e foi orar?
R: Ele precisava de forças para enfrentar seu sofrimento.
P2: 0 que Jesus disse aos discípulos que pedissem em oração?
R: Que não caissem em tentação. (algums tradutores e comentaristas interpretam:
Não falhar quando testado)
P3: Como Jesus orou?
R: Para que Deus mudasse Seu plano e assim Jesus não teria de morrer na cruz.
P4: Por que Jesus estava en grande aflição?
R: Ele estava pensando no sofrimento e na morte que iria sofrer ou que já havia
começado a sofrer.
P5: Por que so discípulos estavam dormindo?
R: Eles estam cansados de tanta tristeza.
P6: Por que Jesus perguntou “por que vocês estão dormindo?
R: Jesus estava repreendendo os discípulos por não estarem orando.
22:47-53 A traição
P1: Por que Jesus perguntou “E com um beijo que você me trai”?
R: Jesus estava repreendendo Judas por trai-lo com um gesto de amizade.
P2: Por que Jesus curou a orelha do empregado?
R: Jesus não era e não queria que os discípulos fossem malfeitores — dando assim
uma boa razão para os guardas o prendessem.
P3: 0 que Jesus quiz dizer com “esta é a hora de vocês e também do poder da
escuridão”?
R: Deus determinou aquela hora para que Jesus fosse preso e, logo depois, morto.
22:54-62 Pedro nega a Jesus
Bem relacionado com 22:31, do qual é uma consequência.
P1: 0 que esse trecho mostre em relação a Pedro?

R: Pedro negou a Jesus por não estar forte quando provado.
P2: Por que Jesus se virou o olhou para Pedro?
R: Para lembrar a Pedro o que havia dito em 22”31.
P3: “Pedro saiu e chorou amargarmente”. Pedro estava certo fazendo isso?
R: Sim, era certo ficar pertubado porque ele falhou e negou a Jesus.
22:63-65 A surra
P1: Por que os homens batiam em Jesus e diziam “adivinhe quem bateu em você”?
R: O povo dizia que Jesus era profeta, mas os guardas não aceditavam e porisso
zombavam e batiam n’Ele.
P2: Por que os guardas agiam dessa maneira?
R: Os líderes judeus e os guardas odiavam a Jesus. a) Porque Ele dizia que era Filho
de Deus. b) Os líderes estavam com ci~ímes porque o povo aceditava e seguia
Jesus. c) Os líderes estavam com medo que o povo fizesse Jesus como Rei deles,
causando uma rebelião, e obrigando os romanos a atacarem os judeus. d) Jesus
estava sofendo por causa dos pecados dos pecados do Seu povo.
22:66-71 Jesus no conselho superior
P1: “Se eu disser que sim, vocês não vão me acreditar”. Em que eles não vão
acerditar?
R: Se Ele dissesse que era o Cristo, o Messias, eles não iriam acreditar.
P2: 0 que Jesus disse a eles acêrca de si mesmo?
R: Que Ele ficará sentado à direita de Deus Todo-poderoso.
23:1-25 Jesus perante Pilatos
P1: Por que levaram Jesus a Pilatos?
R: Pilatos era o givemador romano. Sómente ele tinha autoridade para condenar
alguém à morte.
P2: Os líderes judeus diziam “Jesus está dizendo ao povo para não pagar impostos ao
Imperador”. Isso era verdade?
R: Não. Jesus disse “Dêem ao Imperador o que é do Imperador”.
P2a:

Como podemos verificar?

R: Veja em Lucas 20.22-26
P3: Por que Pilatos mandou Jesus para Herodes.
R: Pilatos esperava que Herodes julgasse Jesus. Herodes era o governador romano
da Galiléia e Jesus era galileu.
P4: Herodes ficou contente quando viu Jesus?
R: Sim.
P4a:
Por que Herodes ficou contente quando viu Jesus?
R: Herodes tinha ouvido falar sobre Jesus e desejava vê-Lo fazer algum milagre.
P5: Por que Jesus não respondeu as perguntas de Herodes?
R: (Não queremos respostas do tipo “Porque ele era culpado”.)
P6: Porque Herodes e seus soldados puseram uma capa de luxo em Jesus?
R: Eles estavam zombando de Jesus e o vestiram como um Rei porque Pilatos havia
dito que Jesus era o Rei do judeus.
P7: Por que Pilatos queria mandar castigar Jesus com chicotadas, mesmo sabendo
que Jesus não tinha culpa nenhuma?
R: O castigo com chicotadas era um aviso para que o acusado tomasse cuidado e
ficasse fora de confusões.
P8: Por que a multidão pediu que soltassem Barrabás?
R: Era costume soltar um prisioneiro nos dias da Páscoa. A multidão não queria que
Jesus fosse solto e pediu para soltar Barrabás.
P9: Era justo Pilato condenar Jesus à morte, como queria a multidão?
R: Não era justo. Era errado (injusto) condenar Jesus à morte pois Ele não foi
considerado culpado.
23:26-31 Ao Calvário
P1: A quem Jesus estava falando quando chamou “mulheres de Jerusalém”?
R: A algumas mulheres de Jerusalém que choravam por causa de Jesus?
P2: Por que as mulheres choravam e lamentavam por causa de Jesus?
R: Porque elas sabiam que Jesus estava perto de morrer.

P3: Por que Jesus disse a elas “chorem por vocês e pelos seus filhos”?
R: Coisas terríveis iriam acontecer a elas.
P4: Por que todos vão dizer às montanhas: “Caiam em cima de nós”?
R: Porque eles vão preferir morrer rapidamente do que continuar a sofrer.
P5: O que significa a pergunta de Jesus: “Se eles fazem isso quando a lenha está
verde, o que farão quando ela estiver seca”?
(Veja as Notas Exegéticas para outras interpretações)
23:32-44 Jesus é crucificado
P1: Por que foi usado esse método (crucific,ão) para matar os três homens?
R: Era um costume romano para a execução de criminosos.
P2: 0 que Jesus disse quando foi pregado na cruz?
R: Ele pediu que Deus perdoasse aquela gente porque eles não sabiam o que
estavam fazendo.
P3: Que pessoas tiraram sorte com dados para dividirem entre si as roupas de Jesus?
R: Os soldados que o curcificaram.
P4: Por que os soldados deram vinho barato para Jesus beber?
R: Como parte da zombaria deles, eles resolveram oferecer a Jesus o mesmo vinho
barato que estavam bebendo.
P5: 0 que um dos cirminoso disse a Jesus?
R: Que não acedit.ava que Ele era o Messias e o insultou?
P5a:
O que o outro criminoso disse a Jesus?
R: Que acedita em Jesus e pediu a Jesus que se lembrasse dele.
P6: 0 que o outro criminoso queria deizer com a pergunta: “Você não teme a Deus”?
R: Que o primeiro criminoso não temia a Deus o bastante para que mudasse seus
maus caminhos, mesmo que os dois estivessem diante de Deus na hora da morte.
(ICC)
P7: 0 que Jesus prometeu ao criminoso que acreditou n’Ele?

R: Jesus prometeu que o criminoso estaria com Ele no paraíso naquele nesmo dia
(Paraíso lugar de repouso dos que morreram e pertencem ao povo de Deus, até a
ressurreição. Uma região do Céu.)
23:44-49 A morte de Jesus
P1: 0 sol parou de brilhar. A cortina do Templo se rasgou em dois pedaços. O que
significam esses fatos?
R: Eles anunciam que a morte de Jesus é um acontecimento muito importante.
P2: 0 que fez Jesus quando disse “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”?
R: Ele deu o seu espírito/alma/vida de volta a Deus e morreu.
P3. Por que o oficial do exército louvou a Deus e disse que Jesus era inocente?
R: Porque ele viu os sinais do sol e viu e ouviu as coisas que Jesus disse e fez na
cruz, e se convenceu que Jesus não era um homem comum.
P4: Por que o povo batia no peito?
R: Eles batiam no peito como sinal de tristeza e pesar.
23:50-56 0 entêrro de Jesus
P1: Que conselho superior era esse do qual José era membro?
R: Era um conselho e também, um tribunal formado por um grupo de líderes judeus.
P4a:
Com que decisão do Conselho José não concordou?
R: Com o que os outros conselheiros haviam decidido e feito e que levaram a morte
de Jesus.
P2: 0 que José estava esperando acontecer com a “vinda do Reino de Deus”.
R: Ele esperava que o Messias viesse e se tornasse o Rei dos judeus.
P3: 0 que era costume acontecer na sexta-feira da semama da Páscoa?
R: Era o dia da preparação. Nesse dia eram preparadas todas as coisas para o sábado
e para a Festa da Páscoa.
P4: Por que Jesus foi enterrado mun túmulo cavado na rocha?
R: Naquela época era esse o costume dos judeus.
P5: Por que prepararam o corpo de Jesus com perfumes e Óleos?

R: Também fazia parte do costume dos judeus.
P6: Qual era a lei que mandava descansar no sábado.
R: Era um dos dez mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo judeu.
24:1-11 As mulheres vão ao túmulo — a ressurreição
P1: Quais eram as “mulheres” que foram ao túmulo?
R: Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras. (Vejas v 10).
P2: Quem eram os “homens com roupas muito brilhante”?
R: Anjos, Mensageiros de Deus.
P3: A quem as mulheres foram contar o que havia acontedido (a ressurreição)?
R: Elas contaram aos onze discípulos (Judas não era mais discípulo) e a outros
seguidores de Jesus.
P4: Por que os discípulos acharam que o que as mulheres diziam eram tolice e não
acreditaram?
R: Eles ainda não acreditavam que Jesus pudesse ressuscitar.
24:13-19a No caminho de Emaús
P1: Para onde estavam indo os dois homens?
R: Para o povoado de Emaús, a mais ou menos 10 quilometros de Jerusalém.
P2: Sobre que os homens estavam conversando?
R: Sobre o que havia acontecido com Jesus.
P3: 0 que aconteceu enquanto conversaam e caminhavam pela estrada?
R: O próprio Jesus chegou perto e caminhou com eles. Eles não o reconheceram.
Jesus perguntou sobre que assunto conversavam.
P4: O que Cleophas pensou sobre a pergunta de Jesus?
R: Ele ficou espantado (supreso) porque pensou que alguém (Jesus) não soubesse o
que havia acontecido em Jerusalém.
24: 19b-24
P1: 0 que os homens falaram sobre Jesus?

R: Que Jesus era profeta, e também era considerado poderoso por Deus e pelo povo.
Que os sacerdotes e 1/deres o entregaram para ser crucificado e morto.
P2: 0 que eles esperavam de Jesus?
R: Que Ele libertasse Israel da escravidão aos romanos.
P3: Quanto tempo havia se passado depois da morte de Jesus?
R: Dois dias, i.e. entre sexta feira e domingo.
P4: 0 que ele disseram que as mulheres fizeram?
R: Que elas foram de madrugada ao túmulo de Jesus. Elas não encontraram o Seu
corpo, mas viram anjos que disseram que Jesus estava vivo.
P5: 0 que as mulheres descobriram no túmulo?
R: Que o corpo de Jesus não estava lá.
24:25-32
P1: 0 que Jesus disse aos dois homens?
R: Que eles estavam demorando a entender e a crer em tudo o que os profetas
disseram sobre o Messias.
P2: 0 que Jesus disse acêrca de si mesmo, que os profetas já haviam dito?
R: Jesus disse que Ele mesmo era o Messias, que era preciso que Ele sofresse e
morresse. E que Ele voltaria para o Pai (Deus) para receber toda a glória.
P3: Quias são os escritos que contam essas coisas?
R: As Escrituras Sagradas, começado com os livros de Moisés até os escritos dos
profetas.
P4: 0 que aconteceu quando Jesus e os dois homens (discípulos) chegaram ao
povoado?
R: a) Jesus fez como quem ia para mais longe; b) os discípulos convidaram Jesus
para que ficasse com eles.
P5: 0 que aconteceu quando se sentaram à mesa para comer?
R: a) Jesus pegou o pão, deu graças a Deus (abençoou-o), partiu a pão e deu a eles;
b) os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus.
P6: 0 que eles sentiram quando estavam no caminho com Jesus?

R: Que os corações deles pareciam se queimar quando Jesus explicava as Escrituras
Sagradas.
24:33-35
P1: 0 que os homens fizeram depois que Jesus desapaeceu?
R: Eles logo se levantaram, voltaram para Jerusalém e contaram aos onze discípulos
que “de fato c Senhor ressuscitou”. Eles contaram, também, que haviam
encontrado um homem no caminho e:
reconheceram como o Senhor quando estavam comendo.
24:36-53 Jesus aparece aos discípulos
24:36-43
P1: 0 que aconteceu enquanto os homens contavam essas coisas aos discípulos? (a
resposta inclue
P2:)
R: Jesus apareceu no meio deles, dizendo: “Que a paz seja com vocês”. Os
discípulos ficaram assustados pensado que Ele era um fantasma. Jesus mostrou
suas mãos e seus pés e pediu que tocassem n’Ele. Os discípulos acharam difícil
acrditar pois estam alegres, e maravilhados. E pi~ confirmar que era uma pessoa
real, comeu um pedaço de peixe assado.
P2: 0 que os discípulos sentiram com o aparecimento de Jesus?
R: Eles sentiram muito medo porque pensaram estar vendo um fantasma.
P3: Como Jesus mostrou que não era um fantasma?
R: Ele mostrou suas mãos e seus pés e pediu que o tocassem.
P4: 0 que sentiram os discípulos?
R: Eles ficaram admirados e custaram a acrditar.
P5: O que Jesus fez para provar definitivamente que era um homem real (vivo)?
R: Ele comeu um pedaço de peixe assado.
24:44-49
P1: 0 que Jesus disse sobre todas as coisas que acontecerem com Ele?

R: Ele havia dito antes de morrer que todas as coisas tinham de acontecer porque
estam escritas na L~ de Moisés, nos livros dos profetas e nos Salmos (i.e. no
Velho Testamento).
P2: 0 que Jesus disse que estava escrito nas Escrituras Sagradas.
R: Que o Messias tinha de sofrer, e no terceiro dia, ressuscitar.
P3: Qual a mensagem que seria anunciada?
R: A mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados. Ela seria
anunciada em Jerusalérr e depois a todas as nações. Os discípulos são que iriam
anunciar essa mensagem em nome de Jes_~. i.e. com autoridade e poder.
P4: De que fatos os discípulos são testemunhos?
R: Da vida e obras de Jesus, da Sua morte e ressurreição.
P5: Por que eles deveriam esperar na cidade?
R: Para receber o poder que vem de cima (de Deus).
P6: Por que motivo esse poder seria enviado?
R: O Pai de Jesus (Deus) havia prometido e Jesus iria mandá-lo.
24:50-53
P1: 0 que Jesus fez quando sairam da cidade?
R: Ele os abençoou pedindo a Deus que os ajudasse. Depois se afastou e Deus O
levou para o Céu.
P2: Por que Jesus levantou suas mãos?
R: Para mostrar que Deus ouviria e responderia Sua oração.
P3: 0 que os discípulos pensavam sobre o que Jesus fez e disse?
R: Eles estavam muito felizes. Eles adoraram Jesus e voltaram para a cidade e
esperaram o cumprimento da promessa. Passavam o tempo todo no Templo,
orando e louvando a Deus.

