PERGUNTAS PARA TESTAR A COMPREENSÃO DE MATEUS
Nascimento e infância de Jesus Cap. 1-2
1:1-17 Origem (Genealogia de Jesus)

P1: Qual é o assunto deste trecho?
R1: É uma lista dos antepassados de Jesus.
P2: (De Davi até o exílio (cativeiro) na Babil“nia) O que significa «no tempo em que os
isralitas foram levados prisioneiros para a Babil“nia¬? (v11)
R: Foi nessa época que Deus castigou o povo judeu por não ter obedicido a Suas leis. O povo
da Babil“nia dominou o povo judeu e o lovou como prisioneiros para a Babil“nia para
executar o trabalho pesado. Os judeus ficaram lá durante vá rios anos, até que Deus os
libertou e voltaram para Jesusalém. (Esta resposta depende de algum material sobre o
Velho Testamento e ensino na igreja. A pergunta é feita para verificar se existe alguma
confusão sobre o assunto.
P3 v17: (Sum rio da Genealogia) O que nos ensina este verso?
R: Ensina que muito tempo se passou entre a época de Abraão e a época de Davi, e entre a
época de Davi e a época de Jesus.
1:18-25 O Nascimento de Jesus

P1 vs 18-25: Qual é o assunto deste trecho?
R: O nascimento de Jesus.
P2 vá 18: De que maneira Maria fico gr vida?
R: Maria ficou gr vida pelo Espírito Santo.
P3 vá 19: Por que José quiz deixar Maria (desmandiar o contrato de casamento)?
R: José não queria defamar Maria. Ele pensou que ela teve relacionamento com outro homem,
embora estivesse prometida para ele.
P4 vs 20-21: O que o anjo do Senhor disse a José?
R: Que ele não tivesse medo se casar com Maria, porque ela não tinha tido outro homem, mas
que estava gr vida pelo Espírito Santo.
P5 vs 22-25: O que significa a palavra «Profeta¬?
R: Um homem que Deus mandou para transmitir Sua mensagem ao povo.
P6 vs 22-25: Quando o profeta disse essas coisas?
R: Muito tempo antes do nascimento de Jesus.
2:1-6 Os visitantes do Oriente.

P1: Qual é o assunto desta história?
R: É sobre alguns homens que estudavam as estrelas (magos ousábios). Eles tinham visto a
estrela que anunciava que havia nascido o menino que seria rei dos judeus.
P2: Quem era Herodes?

R: Era um homem muito importante (rei) entre os judeus. Os judeus obediciam s suas ordens.
P3 vs 2-4: Por que Herodes ficou preocupado?
R: Ele pensava que o rei que havia nascido ia ocupar o lugar dele.
P4 vs 2-4: Se «chefes dos sacerdotes¬ e «professores da lei¬ (escribes) não estão dentro do
significado de termos mais gerais como «líderes¬ ou «pesssoa que tem conhecimento de
religião¬ faça uma verificação sobre cada termo, para descobrir qual o significado que tem
para o ajudante de tradução.
R: «Chefes dos sacerdotes¬ eram os líderes dos que seriam como mediadores (ligação) entre
Deus e os homens, oferendo sacrifícios a Deus. «Escribas¬ eram homens instruídos que
ensinavam sobre as Escrituras Sagradas.
P5 vs 5-6: Por que eles citaram as palavras do Profeta?
R: Para mostrar que Deus havia dito que o lider do povo de Israel deveria nascer em Belém.
P6: Por que Herodes falou com os visitantes do Oriente em reunião secreta?
R: Ele não queria que ninguém soubesse o que estava planejando, pois o bebe poderia fugir
(levado pelos pais).
P7: Por que Herodes queria informações bem certas sobre o menino Jesus?
R: Herodes queria matar o menino.
P8: Por que os visitantes do Oriente (s bios ou magos) se ajoelharam quando viram Jesus?
R: Eles O adoraram porque Deus O havia mandado.
P9: Por que os visitantes voltaram para a sua terra por outro caminho?
R:Deus os avisou em um sonho para não voltarem pelo caminho onde Herodes estava.
2:13-15 A Fuga para o Egito

P1: Por que José e sua família foram para o Egito?
R: Como o Herodes queria matar Jesus, Deus mandou um anjo avisar José para fugir com sua
família para o Egito.
2:16-18 A matança das crianças

P1: O que fez Herodes quando viu que havia sido enganado pelos visitantes?
R: Ele mandou matar todos os meninos de menos de dois anos, que moravam em Belém e nas
vizinhaças.
P2: Por que Mateus colocou aqui as palavras de Jeremias?
R: Para mostrar que Deus sabia com antecedência o que iria acontecer.
P3: Onde fica Ram ?
R: (dependedo da tradução) Perto de Belém.
P4: Quem era Raquel?

R: (dependendo da tradução) uma das ancestrais da nação israelita. Era mãe de Judá, cuja tribo
iria sofrer com esta ordem de Herodes.
2:19-23 A volta do Egito

P1: Qual é o assunto desta trecho?
R: É sobre a volta de Jesus e sua família, saindo do Egito para viver em Nazaré.
P2: Por que eles não votaram para a Judéia?
R: Porque José soube que Arquelau, filho de Herodes, estava governando a Judéia no lugar de
seu pai, e por isso teve medo de ir morar láá.
3:1-12 A mensagem de João Batista

P1 vs 1-6: Sobre quem está falando este trecho?
R: Sobre João Batista. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão.
P2 vs 1-2: O que João Batista disse para o povo?
R: Que estava chegando o momento que Deus come/caria a reinar, e que o povo para pertencer
a esse reino devia arrepender-se dos seus pecados.
P3: (SE a expressão «reino de Deus¬ ou «reino dos céus¬ não for bem entendida, faça a
pergunta) O que significa a expressão «reino de Deus /dos céus¬?
R: Significa que Deus (ou o Messias de Deus) reinará sobre o seu povo de maneira nova e
íntima.
P4 vá 3: Por que Mateus citou as palavras de Isaias?
R: Para mostrar que Deus havia prometido mandar um mensageiro, ante da vinda do Messias,
para preparar o caminho para o Messias. (Esta questão provavelmente está acima da
capacidade da maioria dos ajudadores.)
P5 vá 4: Por que Mateus fala sobre as roupas que João usava?
R: Por que João se vestia da mesma forma que ou profeta Elias e os judeus estavam esperando
que Eleias voltasse antes que o Messias viesse. (Esta informação era conhecida dos judeus
daquela época, para quem o livro foi escrito. por isso Mateus deixou implícito. Deve ser
mais explícito para outros leitores.
P6 vs 7-12: João estava zangado com os Fariseus e Saduceus?
R: Sim
P7: Por que João falou dessa maneira com s Fariseus e Saduceus?
R: João sabia que eles eram mentirosos e que não queriam se arrepender dos seus pecados
secretos. Sabia, também, que eles confiavam mais na posição que ocupavam (fariseus e
saduceus) do que na sua conduta para agradar a Deus.
P8: Quem eram of Fariseus?
R: Eram líderes judeus muito cuidadosos em obedecer a Lei de Deus, e outras leis criados por
eles mesmos. Mas não faziam o que era realmente importante, com por exemplo, serem
bons para o povo. Eles gostavam de se elogiar e mostrar aos outros que eram obedientes a

Lei. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestias. Combatiam os
saduceus. (Outras informações do Velho Testamento e consultas aos outros evangelhos são
necessários para se responder a pergunta.)
P9: Quem eram os Saduceus?
R: Líderes judeus, a maoiria sacerdotes. Pessoas muito orgulhosas, em geral ricos e de alta
posição social. Suas crenças eram baseados nos cinco primeriors livros do Velho
Testamento. Negavam a ressurreição, o juizo final e a existência de anjos e espíritos.
Combatiam os Fariseus. (Outras informações são necessárioas para se responder a
pergunta.)
P10: Por que João os chamou de cobras venenosas?
R: Porque agiam de maneira traiçoeira como as cobras.
P11: Como você acha que eles se sentiram quando foram chamados de cobra?
R: Eles ficaram zangados e ofendidos. Alguns devem ter sidos desafiados a pensar na sua
situação perante Deus.
P12 v7: João queria realmente saber quem os havia avisado?
R: Não. João estava usando um meio de atrair a atenção e falar duro com eles.
P13 vá 8: Qual é o significado de «façam coisas¬ («produzam frutas¬ em outras traduções)?
R: Que eles deviam fazer coisas boas para mostrar que estavam arrependidos e estavam se
afastando da maldade.
P14 v9: Por que os fariseus e saduceus nãpápodeiam se desculpar dizendo: «Abraão é nosso
antepassado¬? Abraão era pai deles?
R: Abraão era um antepassado antigo deles, e Deus havia promitido ajudar os descendentes de
Abraão. Por isso o povo dizia que «Deus não nos castigará porque somos descendentes de
Abraão.¬ João estava dizendo isso não era bastante. Eles deviam fazer boas obras para não
serem castigados por Deus.
P15 vá 10: Por que João está falando sobre machado e rvores?
R: /W uma linguagem figurada. Significa que Deus está pronto para castigar os que praticam a
maldade.
P16 vs 11-12: O que João está dizendo?
R: João estava batizando com gua, mas alguém que iria depos dele batizaria com o Espírito
Santo e com fogo. Esse alguém receberia bem as boas pessoas, mas castigaria as ma/s.
P17: A quem João batizava?
R: Aqueles que se arrependiam.
P18: Por que João falou sobre «carregar sandálias¬?
R: João queria dizer que aquele que viria depos dele era muito mais importante do que ele.
P19 vá 12: O que significa separar o trigo da palha?

R: É uma figura para ilustrar o julgamento Jesus receberá as pessoas boas (ajuntará o trigo no
seu depósito) e castigará as pessoas má s (queimará a palha).
3:13-17 João batiza Jesus

P: Qual o assunto deste trecho?
R: Jesus sendo batizado por João. João não queria batizar Jesus, mas Jesus convenceu João e
foi batizado. O Espírito Santo de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus e se
ouviu uma voz que vinha do céu e dizia: «Este é o meu Filho querido, que me dá muito
alegria¬.
4:1-11 A tentação de Jesus

P1: Qual é o assunto deste trecho?
R: Jesus é tentado pelo diabo.
P2: O que significa o termo «diabo¬?
R: Chefe dos maus espíritos.
P3 vs 3-4: A primeira tentação: o poder de Deus para as necessidade do corpo: o que o diabo
pediu que Jesus fizesse.
R: Um milagre para matar a fome.
P4: Por que Jesus recusou?
R: Jesus disse que as pessoas precisam mais da palavra de Deus do que de alimento.
P5 vs 5-7: A segunda tentação: maneira f cil de Jesus mostar que era o Messias de Deus: O que
o diabo quiz que Jesus fizesse.
R: Que saltasse de cima o templo.
P5: Por que?
R: Para que todos vissem como Deus salvaria Jesus, e ficassem sabendo que Jesus era o Filho
de Deus. Jesus não precisaria morrer na cruz para mostrar que era o Messias,
desobedecendo a vontade de Deus. (Parece que esta questão precisa de muito estudo do
Novo Testamento para ser respondida.)
P7 vs 8-11: A terceira tentação: Servir a Satanás, em vez de servir a Deus: O que o diabo
queria que Jesus fizesse?
R: Que Jesus o adorasse e o servisse, para receber do diabo toda a autoridade na terra.
4:12-17 Jesus começa o seu trabalho na Galiléia

P1: O que aconteceu?
R: Jesus voltou para a Galiléia e foi morar em Cafarnaum.
P2: Por que Mateus citou as palavras de Isaias?
R: Para mostrar o que Deus havia dito a Isaias que iria acontecer. Quando Jesus viesse haveria
luz em vez de escuridão.
P3 vá 17: Qual foi a mensagem que Jesus pregou?

R: «Arrependam-se dos seus pecados! O reino do céu está perto!¬
P3a: Qual o significado dessa pregação?
R: Está perto o dia em que Deus vai pessoalmente reinar sobre o seu povo, e aqueles que
querem pertencer a este reino deve se arrepender das maldades que pratica.
4:18-22 Jesus chama quatro pescadores

P1: O que aconteceu?
R: Jesus chamou quatro homens e eles deixaram os seus trabalhos para seguir Jesus.
P2 vá 19: O que Jesus quiz dizer com «eu ensinarei vocês a pescar gente¬?
R: Que eles iriam com Jesus pedindo ao povo que diexasse o mau caminho e seguissem o bom
caminho de Jesus.
4:23-25 Jesus ensina e cura muita gente

P1: O que aconteceu?
R: Jesus andou pela Galiléia ensinando ao povo e curando muitas pessoas, ficando muito
conhecido.
P2: O que Jesus ensinava ao povo?
R: A Boas-Notícias do Reino de Deus, i.e. que o reino do céu estava perto de chegar.
P3 vá 24: Como é que Jesus curava os endemoninhados?
R: Algumas pessoas tinham maus espíritos dentro deles, fazendo com que ficassem loucos.
Jesus mandou esses maus espíritos embora e as pessoas ficaram boas.
O SERMœO DO MONTE (novos valores do novo reino)
5:1-12 A verdadeira felicidade
5:1-2 Introdução
5:3-12 A felicidade eterna.

P: Quem são os espiritualmente pobres?
R: Aqueles que sabem que precisam da ajuda de Deus. (Veja O Tradutor da Bíblia (The Bible
Translator) 27:307, junto com as versões Phillips andáNEB)
5:13-16 O sal e a luz

P1: Jesus disse que os seus seguidores são -O sal da humanidade¬ O que significa isso?
R: O sal faz a comida ficar boa, e os siguidores de Jesus fazem as pessoas ficarem boas. (Se
propriedade do sal de conservar os alimentos foi conhecida, a resposta pode ser dada neste
sentido.)
P2: Jesus disse que os seus seguidores são «a luz para o mundo todo¬ã O que significa isso?
R: Os seguidores de Jesus devem fazer coisa boas para mostrar aos outros que eles devem
fazer o mesmo, honorar a Deus.

5:17-20 O ensino sobrea a Lei

P1: O que significa «a Lei de Moisés e os ensinos dos profetas¬?
R: A Lei que Deus deu ao povo por intermédio de Moisés e os ensinos que Deus deu por
intermédio dos profetas.
P2: Por que jesus veio ao mundo?
R: Para cumprir a lei de Moisés e os profecias dos profetas.
P3: Qual é o ensinamento desse trecho?
R: Os mandamentos de Deus são importantes. O cristão deve obedece-los ou não entrarão no
Reino do céu.
5:21-26 O ensino sobre o ódio

P: O que Jesus está ensinando?
R: Que os nossos pensabmentso são tão importantes quanto as nossas ações. Deus nos castiga
não somente quando matamos uma pessoa mas também quando temos ódio dela. Devemos
tratar bem as pessoas e não brigar com elas.
5:27-30 O ensino sobre o adultério

P1: O que Jesus está ensinaando?
R: O ensino é o mesmo que o anterior, - o pensamento é tão importante quanto a ação. Pensar
em tomar a mulher de alguém é tão ruim quanto o ato de tomar a mulher do outro.
P2 vs 29-30: O que Jesus quer dizer com isso?
R: Que devemos evitar tudo aquilo que pode fazer com que tenhamos maus pensamentos.
5:31-32 O ensino sobre o divórcio
P: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Que o homem spá[pde se divorciar da sua mulher se ela foi infiel (cometer adultério). (Nota
Os ouvintes originais de Jesus sabiam que alguns profesores da lei diziam que um homem
podia se divorciar da sua mulher por qualquer causa, portanto esta informação vai ajudar os
leitores a entender a tradução.)
5:33-37 O ensino sobre os juramentos

P: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Que o homem não deve jurar, mas deve ser sempre verdadeiro e dizer apenas «sim¬ ou
«não¬. (Os ouvintes originais sabiam que os professore da lei costumavam dizer que os
juramentos que não incluiam o nome de Deus podiam ser quebrados. Esta informação, ou
outra semelhante, podem ajudar.)
5:38-42 O ensino sobre a vingança

P: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Que não devemos nos vingar, mas que estejamos preparados para sofer injustiças.
5:43-48 O amor pelos inimigos

P1: Qual é o ensinamento de Jesus?

R: Que devemos amar e fazer o bem a todas as pessoas, até aqueles que nos fazem mal. (Nota:
a frase que jesus usou «e odeie os seus inimigos¬ é tradição oral e não uma citação das
Escritura. A tradução deve transmitir a origem humana deste parte.)
P2 vá 48: Por que Jesus disse isto?
R: Para resumir o que havia dito antes que devemos fazer of bem a todos os homens, como
Deus faz. (Tasker diz no Coment rio Tyndale (p.70) que teleios aqui não significa
«perfeito¬ como entendemos, mas «tudo incuido em boa-vontade¬. a versão NEB é algo
semelhante).
Atenção em Deus em vez de neste mundo Cap. 6:1-34
Evitar o elogio dos jomens, mas buscar as recompensa de Deus Cap. 6:1-18
6:1-4 O ensino sobre a caridade

P1: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Que não devemos praticar o bem para sermos vistos, mas em segredo e Deus nos
recompensará. Mas se fizermos o bem para sermos vistos, esta será a recompensa pelas
boas ações que praticamos.
6:5-15 O ensino sobre a oração

P1 vs 5-6: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Não devemos orar para sermos vistos pelas outras pessoas, mas devemos orar em segredo.
P2 vs 7-13: O que Jesus diz sobre como devemos orar?
R: Não fazer orações longas, cheias de prepetições. Ele nos deu um modêlo a Oração do
Senhor (Pai Nosso). (Faça perguntas para analizar a forma da Oração do Senhor na
tradução.)
P3 vs 14-15: Por que Jesus disse isto?
R: É o motivo porque oramos «como também perdoamos os que nos o perderam¬. Se não
perdoarmos os outros, Deus não nos perdoará.
6:16-18 O ensinamento sobre o jejum

P1: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Como na caridade e na oração, não devemos deixar que percebam que estamos jejuando,
mas devemos jejuar secretamente.
P2: Por que as pessoas jejuvam naquela época?
R: Para fazer alguma coisa especial or ou para Deus. (Os ouvintes de Jesus sabiam os fariseus
mai rigoroso jujuavam às segunda e terça feira, e aparentemente queriam que todos
ficassam sabendo. Esta informação pode ser útil no entendimento deste trecho.)
Cap.6:19-34 Não se descuide no serviço de Deus. A sua riqueza deve estar no céu e não na terra
6:19-21 O ensino sobre a verdadeira riqueza

P: Qual é o ensinamento de Jesus?

R: Que não devemos ajuntar riquezas aqui no mundo, mas devemos fazer bem o trabalho de
Deus e assim juntar riquezas no céu.
6:22-23 Se os seus desejos são puros, todo o seu corpo será puro.

P: O que Jesus está falando?
R: Se os nossos desejos são bons e puros, toda a nossa conduta será justa. Mas se os nossos
desejos se desviarem de Deus, nossa conduta será máá.
6:22-23 A luz do corpo (cf. BLH)

P: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Os olhos iluminam o corpo. Se os olhos forem bons, o corpo estará na luz e fará coisas
boas. Se os olhos forem maus, o corpo ficará na escuridão e fará coisa má s.
6:24-34 Deus e as riquezas

P1 vá 24: Por que ninguém pode ser empregado de dois patrões?
R: Porque só se pode amar e ser fiel a um patrão. Não é possível ser fiel a Deus e ao dinheiro.
P2 vá 25: Por que Jesus disse estas palavras?
R: Se eles estavam preocupados com comida, bebida e roupas eles podiam fazer destas as
coisas mais importantes da vida e ficando escravos do dinheiro.
P3 vs 26-30: Se somos mais importantes (valemos mais) que pássaros e flores, o que o Pai fará
por nós?
R: Ele nos alimentará e nos vestirá.
P4 vs 31-34: Por que não devemos nos preocupar com comida, bebida e roupas?
R: Porque o nosso Pai sabe que precisamos desta coisas.
P5: Quem são os pagãos.
R: São pessoas que não conhecem Deus e não podem confiar nEle para receberem coisas
materiais. Portanto eles naturalmente ficam preocupados com estas coisas.
7:1-5 O hábito de julgar os outros

P: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Que não devemos julgar ou criticar os outros porque:á.nl 1. Se o fizermos, nós seremos
julgados com a mesma regra que usamos para julgar, 2. Geralmente temos um problema ou
um defeito maior do que aquele que estamos julgando.
7:6

P1: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Quando Deus nos mostra alguma coisa preciosa sobre a Sua Palavra, devemos ter cuidado
em não levá-la aos que não estão preparados para recebê-la. Se não estão preparados eles
vão considera-la como inútil ou então vão querer discutir e atacar com muitos argumentos.
(Nota: Em qualquer caso eles podem pensar que você os está julgando (possivelmente
relacionado com vs 1-5) menos espiritual que você).

P2: Estes cães e porcos são animais mesmo?
R: Não, os cães representam aqueles que querem discutir sobre os que você disse a ele. Os
porcos representam aqueles que não estão interessados no que você está dizendo.
7:7-12 A bondade de Deus

P1: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Se pedirmos a Deus alguma coisa boa e útil, Ele não nos dará uma coisa falsificada, mas
nos dará aquilo que pedimos.
(Nota: A finalidade de P2 é relacionar o vs 12 com os vs 7-11)
P2: Qual é o ensinamento de Jesus no vá 12?
R: Assim como Deus nos dá o que Ele tem de melhor, nós devemos dar aos outros aquilo que
temos de melhor, seja aquilo que pensamos deles (julgamento) ou ajuda material ou
espiritual. Então aquilo que é bom também nos será dado pelos outros (alguns tradutores
não relacionam o vá 12 com os anteriores. Talvez esta seja a melhor maneira de proceder.)
P3: Isto é tudo que Moisés e os Profetas escreveram nos seus livros?
R: Não, mas é um resumo do que escreveram.
7:13-14 Os dois caminhos

P1: O que significam a porta estreita e o caminho difícil?
R: Tudo o que devemos fazer para nos tornarmos e permanercemos com cristãos ou discípulos.
P2: O que significam a porta larga e o cominho f cil?
R: Seguir os caminhos do mundo ou de Satanás e f cil e não precisa de disciplina.
7:15-20 Os falsos profetas

P1: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Nem todos que dizem que são seguidores de Cristo realmente são. Mas as suas vidas
mostrarão se eles são cristãos ou não. E também que, no dia do julgamento final, os
verdadeiros cristãos serão conhecidos.
P2 vá 15: O que significam as ovelhas e os lobos?
R: As ovelhas são pacífcas e não atacam nunguém. Os falso profetas fingem que são assim.
Mas na verdade eles acabam com a vida espiritual dos cristãos, como os lobos destroem e
matam as ovelhas.
P3 vá 16-18: O que significam «as frutas¬?
R: São as obras realizadas pelos homens e mulheres.
P4 vá 19: Qual é o significado deste verso?
R: Aqueles que não vivem segundo a vontade de Deus serão castigados.
P5 vá 20: Quem são os «falsos profetas¬?
R: São os falsos mestres as pessoas que se dizem cristãos.

P5a: Como podemos conhecer os «falso profetas¬?
R: Pelo que eles fazem.
7:21-23 Quem entra no Reino de Céu

P: Qual é o ensinamento de Jesus?
R: Nem todo que diz que é cristão realmente o é. Dizer «Senhor, Senhor¬ ou fazer milagres
não provam que as pessoas são seguidores de Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que faz
a vontade de Deus.
7:24-27 Os dois alicerces

P1: O que os dois homens representam?
R: O homemsábio é o que obedece as palavras de Jesus (constroi sobre a rocha) e o homem
sem juizo é que não obedece (constroi na areia).
(NOTA: Se a pergunta não esclarecer bem o trecho, faça perguntas sobre os elementos
simbólicos da par bola, por exemplo: Quem é a rocha? A palavra de Cristo. As enchentes?
As dificuldades da vida, etc.)
P2 vs24-26: Quais são as palavras que Jesus quer que sejam ouvidas?
R: Tudo que Ele falou de Mateus 5:3 a 7:23. Também pode se referir, de maneira secundária, a
toda a palavra de Deus.
7:28-29 A autoridade de Jesus

P: Por que a multidão ficou admirada com o ensinamento de Jesus?
R: Porque Jesus ensinava com autoridade que os professores da Lei não tinham.
8:1-4 Jesus cura um leproso

P1: O que Jesus estava fazendo no monte?
R: Estava ensinando aos seus discípulos.
P2 vá 2: Por que o homem disse «se o senhor quiser, pode me curar¬?
R: Ele estava se submetendo à vontade de Jesus.
P2 vá 2: (original) O que o homem quiz dizer com «o senhor pode me limpar¬?
R: Que Jesus podia curá-lo daquela doença que, de acordo com a Lei de Moisés, o afastava da
pessoa e da adoração no templo.
P3 vá 4: Jesus disse «para provar a todos¬. Quem são «todos¬?
R: 1. O povo em geral, ouá.nl ÿÿÿÿÿÿ2. Os sacerdotes
P4 vá 4: Por que Jesus não queria que o homem contasse a ninguém o que acontecera?
R: Para que a sua popularidade não se baseasse em milagres.
P4a vá 4: Jesus fez alguma coisa errrada?
R: Jesus não fez nada errado.

8:5-13 Jesus cura o empregado de um oficial romano

P1: Por que o oficial acreditava que Jesus podia curar o seu empregado apenas dando uma
ordem?
R: O oficial obedecia as ordens ou reconhecia a autoridade dos oficiais superiores, e também
tinha autoridade sobre os soldados, que obedeciam as suas ordens. O oficial sabia que Jesus
tinha autoridade até sobre as doenças e que estas obedeciam à s Suas ordens. (Em algumas
linguas, a autoridade que comanda deve ser citada antes da ordem a ser obedecida. Assim o
verso 9 deve ser colocado antes da última parte do verso 8.
P2 vá 10: Por que Jesus ficou admirado?
R: Jesus nunca havia visto tanta fé, mesmo entre os judeus. como a do oficial.
P3 v11: Quem são essas pessoas do Leste e do Oeste?
R: São os gentios, os não-judeus de todas as partes do mundo.
P4 vá 12: Quem são «os que diviram estar no Reino¬?
R: Os judeus, os que primeiro tem o direito de serem governados por Deus, por meio de Jesus
Cristo.
8:14-17 Jesus cura muita gente

P: O que Isaias escreveu?
R: Ele profetizou que Jesus curaria as doenças do povo.
8:18-22 Alguns querem seguir Jesus

P1: Os discípulos foram para o outro lado do lago logo que Jesus mandou?
R: Não, eles apenas preparavam o barco (cf. vá 23 «os seus discípulos foram com ele). Esta
questão depende da tradução. Talvez deva ser seguida a versão «Living Bible¬.
P2 v20: O que Jesus quiz dizer com «.á.á. o Filho do Homem não tem onde descansar?¬
R: Que Ele e seus seguidores não tinham um lugar certo para dormir. Eles simplesmente
dormiam onde estivessem na ocasião.
P3 vá 20: Qual é o significado da resposta anterior?
R: Aquele que quer seguir Jesus deve pensar bem nas dificuldades que vai ter, ou no custo que
vai pagar.
P4 vá 22: (Dependendo da tradução) O que Jesus está dizendo que aqueles homens façam?
R: Começar a seguir Jesus agora. Existem pessoas (espiritualmente mortas) que podem enterrar
o seu pai.
8:23-27 Jesus acalma a tempestade

P1: O que Jesus quer que os seus discípulos aprendam com esta experiencia?
R: Que Ele tem poder sobre as forças da natureza, e portanto não devem temê-las.
P2 vá 27: A que conclusão chegaram seus discípulos?
R: Que Jesus era muito mais do que um simples homem.

8:28-34 Jesus cura dois homens que tinham espíritos maus.
P1: Conte a história nas suas próprias palavras.
R: Como no texto
P2: O que disseram os moradores da cidade quando se encontraram com Jesus?
R: Eles pediram que Jesus fosse embora da terra deles.
9:1-8 Jesus cura um paralítico

P1 vá 3: Por que os professores da Lei pensaram que Jesus estava blasfemando?
R: Somente Deus pode perdoar pecados e Jesus estava proclamando que podia perdoar pecados
e que, portanto, era Deus.
P2 vs 5-6: O que Jesus mostrou quando curou aquele homem.
R: Que Ele tinha poder para perdoar pecados.
9:9 Jesus e Mateus

P™ que significa que «...Mateus se levantou e foi com ele¬?
R: QUe Meteus começou a passar muito tempo com Jesus e a trabalhar com Ele. Não significa
que Mateus simplesmente acompanhou Jesus.
9:10-13

P1 vs 10-11: os fariseus estavam zangados?
R: Sim, eles pensavam que era errado os mestres religiosos sentar e comer junto com
cobradores de impostos e outros pecadores.
P2 v12: Quem são «os que tem saúde¬ neste verso?
R: Quem são os «doentes¬?
R: Aqueles que sabem que são pecadores.
P4 vs 12-13: Por que Jesus está falando sobre médicos?
R: Como os médicos tratam dos doentes, Jesus procura e fica com aqueles que sabem que
precisam da salvação.
9:14-17 Jesus e o jejum

P1 vs 14-15: Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista?
R: Os convidados de um casamento se alegram enquanto o Noivo está com eles. Portanto,
existe festa quando Jesus está com os seus discípulos. Mais tarde quando Jesus foi tirado
do meio deles (morrer) então os discípulos jejuarão.
P2 vs 16-17: O que Jesus quer dizer quando fala sobre roupa velha e remendo novo e sobre
vinho novo em vasilhas velhas e novas?
R: Jesus quer dizer que a Sua nova maneira de vida (dirigida pelo Espírito Santo) não pode se
misturar com maneira de vida dos Fariseus (escraizada pela lei). O homem interior tem que
se tornar novo para receber a nova vida dirigida por Jesus.

9:18-26 Jesus cura uma mulher e uma menina

P1 vá 18: O que o chefe religioso queria que Jesus fizesse?
R: Fosse à sua casa e curasse sua filha.
P2 vá 20: O que aquela mulher queria fazer?
R: Tocar em Jesus ou pelo menos na Sua roupa, para ficar curada.
P3 vá 24: Por que o povo caçoava de Jesus?
R: Jesus disse que a menina estava dormindo e todos sabiam que ela estava morta.
P4: Por que Jesus disse que a menina estava apenas dormindo?
R: Ele sabia que ela não continuaria morta.
9:27-31 Jesus cura dois cegos

P: Conte com suas próprias palavras o que aconteceu.
R: Veja o texto. Apenas para verificar se alguma coisa não foi entendida.
9:32-34 A cura de um mudo

P1: Os Fariseus ficaram contentes com o que Jesus fez?
R: Não!
P2: Como podemos saber?
R: Eles disseram que Jesus usou o poder de Satanás para expulsar os dem“nios.
9:35-38 Jesus tem pena do povo

P1 v35: Jesus fez estas coisas todas depois de expulsar o dem“nio da mudez?
R: Não, este verso é um resumo da Sua obra e conta o que Ele costumava fazer diariamente.
P2 vá 36: Quando Jesus viu a multidão?
R: Quando estava ensinando, pregando e curando.
P3 vá 36: O que significa «ovelhas sem pastor¬?
R: Pessoas que não tem ninguém para tomar conta deles espíritualmente. São atacdas por
Satanás e seus dem“nios, e são feridas por seguir os seus desejos naturais. E não existe
ninguém para dar a eles alimento espiritual.
P4 vá 37: Qual é of significado de «a colheita é grande¬?
R: As pessoas que têm necessidades espirituais estão prontas para aceitar Jesus como mestre,
assim como a plantação madura está pronta para ser colhida. A palavra «grande¬ se refere
ao número imenso de pessoas que procuram Jesus e têm muitas necessidades espirituais.
P5 vs 37-38: Quem são os «trabalhadores para fazer a colheita¬?
R: São as pessoas que já são seguidoras de Jesus e que podem mostrar a outras pessoas como
conhecer, crer e seguir Jesus.

10:1-4 Os doze discípulos

P1: Quantos discípulos tinham o nome de Simão? (Leia novamente o texto depos de ler o
questão.)
R: Dois
P2: Quantos pares de irmãos? (Leia novamente.)
R: Dois
10:5-15 A missão dos doze apóstolos

P1 vs 5-11 O que os discípulos devem fazer? O que eles devem / não devem fazer?
R: Veja o texto.
P2 vs 12-13: O que os discípulos deviam fazer quando entrassem em uma casa?
R: Dizer: «Que a paz esteja nesta casa¬. Se forem bem recebido a paz ficará naquela casa, se
não forem bem recebidos a paz voltará a eles.
P3 vs 14-15: Porque «sacudir o pó das sandálias¬? (se estiver na tradução)
R: Para que as pessoas vissem que os discípulos não estavam satisfeitos com a recepção.
P4: Quem eram os habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra?
R: Eram pessoas muito má s quem moravam em Sodoma e Gomorra e que morreram quando
estas cidades foram destruidas.
P5: Deus terá mais pena dos habitantes de Sodoma e Gomorra do que da gente das cidades que
não receberam bem os discípulos?
R: Por que os habitantes de Sodoma e Gomorra nunca ouviram as boas novas sobre Jesus e
portanto não tiveram a oportunidade de aceitar ou rejeitar as boas novas. Mas o gente da
cidades que não receberam os discípulos tiveram essa oportunidade e rejeitaram as boas
novas.
10:16-25 Sofrimento e perseguições

P1 vs 16-18: Sobre que Jesus es/ta prevenindo os seus discípulos?
R: Que os crentes (como ovelhas entre lobos) serão perseguidos pelos incrédulos.
P2 vs 19-20: O que os crentes devem se lembrar quando forem levados a julgamento?
R: Que Deus os ajudará a falar o que devem.
P3 vs 24-25: O que os crentes devem esperar por seguirem a Jesus?
R: Eles serão tratados da mesma maneira que Jesus foi tratado. Se Jesus foi chamado de
«Belzebu¬, os discípulos também serão chamados.
(NOTA: Se esta questão não foi entendida, fa/ca perguntas específicas, tais como Quem é o
professor? Quem é o aluno? Quem é o empregado? Quem é o patrão. Quem é o chefe da
família.
10:26-31 A quem devemos temer

P1: O que Jesus disse aos seus discípulos?

R: Que eles terão dificuldades nas que não devem temer porque Deus cuidará deles.
Se a resposta não foi adequada, prossiga com as questões:
P2 vá 26: De quem os discípulos não devem ter medo?
R: Daqueles que os perseguem.
P3 vá 27: O que os dis/cipulos devem repetir?
R: Tudo o que Jesus ensinou enquanto esteve com eles.
P5: Por que?
R: Os perseguidores só podem destruir o corpo deles, mas Deus pode destruir tanto a alma
como o corpo.
P6 vs 29-31: Por que Jesus fala sobre passarinhos?
R: Para mostrar que se Deus toma conta dos passarinhos, quanto mais tonará conta dos
discípulos que valem mais do que os passarinhos.
10:32-33 Confessar e negar a Cristo
P: O que os discípulos devem afirmar a todos os homens?
R: Os discípulos devem afirmar, e não esconder, que pertencem ao Pai. Se os discípulos
negarem, Jesus também os negará diante do Pai.
10:34-39 Não paz, mas espada

P1 vs 34-36: Qual é o significado das palavras de Jesus nestes versos?
R: Quando uma pessoa crê e segue a Jesus, pode acontecer que os seus próprios parentes
passem a odiá-la. (Para evitar que os leitores pensem que Jesus quer que os parentes ideiem
o cristão talvez seja melhor usar causa e feito do que propósito)
P2 vs 37-39: O que as pessoas devem fazer para que Jesus as receba ou as reconheça?
R: Colocar Jesus em primeiro lugar (na frente dos seus parentes), estar preparados para
perseguições, e não se preocupar com as coisas da vida por causa de Jesus.
10:40-42 As recompensas

P1 vá 40: O que acontece com aqueles que recebem os discípulos?
R: Deus os ajudará (Deus os recompensar )
Ra: Deus os receberá.
P2: O que acontece com aqueles que recebem os mensageiros (profetas) e os homens bons?
R: Terão a mesma recompensa que os mensageiros (profetas) e os homens bons.
11:1-19 Os mensageiros de João Batista
11:1-6

P1: O que João Batista está querendo saber?
R: Se Jesus é «aquele que ia chegar¬, ou o Messias esperado.
P2L Qual foi a resposta de Jesus?

R: Eles mandou os mensageiros contar a João o que eles estavam ouvindo e vendo. Estas
coisas provam que Jesus é o Messias.
11:7-11

P1: Jesus disse que João era maior que um porfeta. O que significa isto?
R: Eles era o mensageiro especial do Messias e portanto deveria ser especialmente observado.
P2: Quem é maior que João Batista?
R: Todos aqueles que têm o privilégio de ouvir e seguir as palavras de Jesus Cristo.
11:12-15

P: Jesus diz que o Reino do Céu tem sido atacado com violência pelos seus inimigos. O que os
profetas têm com isto?
R: No tempo dos profetas o povo ouvia sobre a vinda do Messias, mas não sabia como Ele
seria, mas agora Cristo chegou para reinar:
1)Pessoalmente e poderosamente. Depois de tanto tempo de preparação o povo reagiu com
violência
2)enthusiasticamente e
3)antagonicamente. (Qualquer um ou todos os três aspectos mencionados são respostas
aceitáveis.)
11:16-19

P1: Jesus contou uma história sobre um grupo de meninos sentados na praça e que não queriam
brincar. Com quem se parecem esses meninos?
R: Com as pessoas daquele tempo com quem Jesus estava falando.
P2: O que essas pessoas estavam fazendo?
R: Eles diziam que Jesus era comilão e beberrão, e que João Batista mão comia nem bebia
porque estava com dem“nio.
P3: O que aquelas pessoas não queriam fazer?
R: Eles não queriam se arrepender e nem aceitar João e Jesus como profetas.
11:20-24 As cidades que não creram

P: Os habitantes de Corazim, Betsaida e Cafarnum estam para ser punidos com mais rigor do
que foram punidos os habitantes de Tiro, Sidom e Sodoma. O que eles fizeram para mercer
isso?
R: Eles rejeitaram os milagres que Deus fez para que eles acreditarem em Jesus. OU Eles não
se arrependeram ainda que Deus tenha falado por intermédio de Jesus e também não
creram nos milagres de Jesus.
11:25-30 Venham a mim e descansem

P1 vs 25-26: Por que Jesus agradeceu a Deus?

R: Porque Deus escondeu dossábios o significado das palavras de Jesus, mas o revelou aos que
não são instruidos.
P2 vá 27: (Se a tradução usar a terceira pessoa se referindo a Jesusã) Quem conhece o Pai?
R: Jesus e aqueles a quem Jesus quiser revelar.
P3 vs 28-30: Que espécie de descanso Jesus prometeu dar?
R: O descanso da alma.
P4 vs 20-30: Qual é a carga de Jesus, ou a carga que Jesus coloca sobre os crentes?
R: É a submissão a Jesus como Senhor e Mestre.
12:1-8 Jesus e o sábado

P1 vs 1-2:
R: Sim
P2: Por que?
R: Porque os discipulos estavam trabalhando no sábado.
P3 vs 3-4: O que Jesus está ensinando quando fala sobre Davi?
R: Os sacerdotes não levaram em conta a lei que não permitia que se comessem os pães
ofrecidos a Deus, mas tiveram misericórdia de Davi e seus homens cuando invadiram o
templo e comeram os pães.
P4 vs 5-6: Como Jesus mostra que os Fariseus permitiam que os sacerdotes trabalhassem no
dia de sábado.
R: Os sacerdotes trabalhavam no templo no dia de sábado e não era considerado errado.
P5: O que é maior que o templo?
R: Jesus.
P6 vs 7-8: Sobre o que mais Jesus tem autoridade?
R: O sábado.
P7: Como?
R: Ele pode determinar o que deve ser feito no sábado.
12:9-14 Jesus e o homem com a mão aleijada.
P1: De que os Fariseus queriam acusar Jesus?
R: De quebrar a Lei do Sábado por curar um homem.
P2: Por que os Fariseus não responderam quando Jesus desse que ninguém era condenado por
tirar no sábado, uma ovelha que tinha caido num buraco?
R: Eles tiveram que admitir que era verdade e que era mais importante ajudar um homem do
que uma ovelha.
P3: O que Jesus estava fazendo para que os Fariseus quizessem matá-lo?

R: Jesus estava provando que eles eram falsos mestres.
12:15-21 O servo escolhido de Deus.

P1 v19: O que Jesus estava acabanco de fazer para mostrar que as suas palavras eram
verdadeiras?
R: Ele não discutiu com os Fariseus, mas foi embora dali. E também mandou que não
contassem a ninguém a respeito dEle.
P2: O que Jesus fez para mostrar que as suas palavras eram verdadeiros?
R: Ele estava curando os doentes.
12:22-32 Jesus e Belzebu

P1 vá 24: Que maldade os Fariseus disseram sobre Jesus?
R: Jesus estava dominado por Belzebu.
P2 vs 25-26: O que Jesus queria mostrar falando sobre um país dividido em grupos que lutam
entre si?
R: Assim como os grupos fortes não estão divididos, o reino de Satanás também não está
dividido, portanto, Ele, Jesus, não estava usando o poder de Satanás para expulsar outros
grupos do reino de Satanás.
P3 vs 27-28: Como Jesus respondeu a alegação dos Fariseus de que Ele expulsava dem“nios
com o poder de Satanás?
R: Se Jesus tinha o poder de Satan , então os discípulos dos Fariseus tinham o mesmo poder.
Mas como os Fariseus negavam que esse poder era de Satanás, Jesus não aceitou a
alegação dos Faiseus.
P4: Por que Jesus falou sobre um homem valente?
R: Porque Jesus é mais forte que Satanás.
P5 vs 30-32: Qual o pecado que não é perdoado que os Fariseus estavam cometando?
R: A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles estavam dizendo que não era o Espírito de Deus
que expulsava os dem“nios, mas o poder de Satanás.
12:33-37 A rvore e suas frutas

P1 vá 33: Por que Jesus fala sobre rvores e frutas?
R: Para que os Fariseus sejam coerentes e reconheciam que as obras de Cristo são boas e
resultam de um poder bondoso ou então, são má s e resultam de um poder maldoso. (Se a
tradução foi literal não é provavel que esta seja a resposta.)
P2 vs 34-35: Sobre quem Jesus está falando?
R: Sobre os Fariseus.
P3: Jesus está satisfeito com eles?
R: Não!
P4: Por que?

R: Eles estão falando mal das obras boas de Jesus.
P5 vs 36-37: Sobre que Jesus está falando?
R: Devemos ser cuidadosos com o que dizemos. Algum dia as nossas palavras vão servir para
nos julgar.
12:38-42 O pedido de um milagre

P1 vs 38-41: Jesus ficou satisfeito com este pedido?
R: Não.
P2: Por que?
R: Jesus disse que eles eram maus e sem fé.
P3: Sobre que sinal Jesus está falando?
R: Muito tempos antes o profeta Jonas esteve dentro de um grande peixe, e dentro de pouco
tempo, Jesus ficará três dias no fundo da terra.
P4: Quem é maior do que Jonas?
R: Jesus.
P5: Por que o povo de Nínive vai julgar os ouvintes de Jesus.
R: HÁ muito tempo. quando Jonas pregou para o povo de Níneve, eles se arrependeram. Os
ouvintes de Jesus que vão se arrependerem serão julgados pelos Nínivitas.
P6 vá 42: Quem é maior que Salomão?
R: Jesus.
P7: Por que Jesus está falando sobre a Rainha do Sul?
R: Ela ouviu os ensinossábios de Salomão, mas os ouvintes de Jesus que o ouvirem (não
levarem a sério os Seus ensinamentos) serão acusados pela Rainha do Sul.
12:43-45 A volta do espírito mau

P1: Qual é o assunto desta história figurada?
R: Um espírito mau que sai de alguém e volta com outros sete espíritos maus.
P2: Por que o espírito mau volta para o homem de onde saiu?
R: Ele não encontra lugar de descanso e volta para a casa de onde saiu.
P3: Por que a condição final do homem é pior do que a inicial?
R: Porque agora ele tem oito espíritos em vez de apenas um.
P4: O que acontecerá com aquela gente má com quem Jesus falava?
R: Eles ficarão em piores condições do que estavam.
12:46-50 A mãe e os irmãoes de Jesus

P1: Explique o que aconteceu.

R: A MaŠ de Jesus e seus irmãos menores chegaram e pediram para falar com Ele. Jesus
aproveitou a oportunidade para ensinar que os laços espirituais são mais fortes que os laços
físicos. (Se não foi respondida adequadamente tente P2 e P3.)
P2 vá 46: Quem queria falar com Jesus?
R: Sua mãe e Seus irmãos menores.
P3 vá 47-50: Quem Jesus diz que são os seus parentes?
R: Aqueles que ouvem o que Eles diz, e aqueles obedecem ao Pai.
13:1-9 O semeador

P1 vs 1-3: Por que Jesus entrou num barco?
R: A multidão que se ajuntou em volta de dele era tão grande que o forçou a entrar num barco,
e depois ele se afastou um pouco para poder ensinar à multidão.
P2 vs 2-4: O que aconteceu com as sementes que cairam na beira do caminho?
R: Os passarinhos comeram tudo.
P3 vs 5-6: O que aconteceu com as sementes que cairam num lugar de muita pedra e pouca
terra?
R: As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Quando o sol apareceu, queimou
as plantas e estas secaram porque não tinham raiz.
P4 v7: O que aconteceu com as sementes que cairam no meio de espinhos?
R: Os espinhos cresceram e abafaram as plantas.
P5: Por que o semeador semeou em lugares tão estranhos?
R: Era costume dos judeus semear jogando as sementes para o alto. Assim, muitas delas caiam
em lugares estranhos.
P6: O que aconteceu com a semente que caiu em terra boa?
R: Algumas sementes produziram boms frutos, outras produziram ótimos frutos e outras
produziram os melhores frutos.
P7: O que você acha que esta par bola significa?
R: Os diferentes tipos de solos são os diferentes tipos de pessoas. Algumas rejeitam a palavra
de Deus e outras a aceitam.
13:10-17

P1: Qual foi a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos?
R: Esta é uma pergunta muito ampla e qualquer resposta retirada do texto é aceit vel.
P2 vs 11-12: Descreva os dois grupos de pessoas.
R: Os seguidores de Jesus ou os crentes são aqueles que se esforçam para entender o que Ele
ensina e os incrédulos não se imcomodam com essas coisas.
P3 vs 13-15: Como a profecia de Isaias de cumpriu?

R: Os incrédulos, não quendo se salvar se recusam a evitar os ensinos de Jesus. (Se os
pronomes forem traduzidos literalmente asseguire-ie que «vocês¬ do vá 14b não são os
discípulos, mas se equivalem a «eles¬ do vá 14a e a «deste povo¬ «seus¬, «deles¬ e «eles¬
do vá 15.)
P4 vs 16-17: O que foi que os discípulos estavam vendo e ouvindo que muitos profetas e
muitas outras pessoas gostariam de ver e ouvir?
R: De ver Jesus (o Messias) e ouvir seus ensinamentos.
13:18-23 Jesus explica a comparação do semeador

P1: o Que representam os diverso tipos de solos?
R: a) O caminho aqueles que não entendem.á.nl ÿÿÿÿÿÿb) Muita pedra aqueles que ouvem a
mensagem mas duram pouco tempo porque não têm raiz.á.nl ÿÿÿÿÿÿc) solo espinhoso
aqueles que ouvem a mensagem mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas
sufocam a mensagem.á.nl ÿÿÿÿÿÿd) Terra boa ouvem a mensagem, entendem ae produzem
frutos.
P3 vá 23: (se os números forem mantidos na traduçaõ pergunte) O que esses números
significam?
R: Pessoas diferentes produzem quantidades diferentes de boas obras.
13:24-30 O Joio

P1: O que você pensa que esta par bola significa?
R: As diferenças entre os crentes e os incrédulos aparecem com o tempo, Deus vai esperar até
o fim do tempos e então ajuntará o seu povo para estar com Eles, e ajuntará os incrédulos
para serem queimados. (Se esta questão foi respondida adequadamente, talvez não seja
necessário responder P2 a P5. Esta questão pode ser respondida depois de 13:36-43.)
p2: Conte a his/toia nas suas próprias palavras. (Não queremos interpretação, apenas verificar
se o texto foi compreendido.)
P3: Por que o dono da terra não deixou que os empregados arrancassem o joio?
R: Porque quando o joio ainda está pequeno se parece nuito com o trigo e os empregados
poderiam arrancar o trigo sem querer.
P4: Por que o dono mandou esperar até a colheita?
R: Porque na época da colheita é mais f cil reconhecer o joio e assim evitar de arrancar o trigo.
P5: O que os trabalhadores farão com o joio?
R: Amarrar o joio em feixes e queimá-lo.
P5a: O que os trabalhadores farão com o trigo?
R: Colher o trigo e guardar no depósito.
13-31-32 A semente de mostarda

P1: Conte a comparação nas suas próprias palavras.
R: Veja o texto.

P2: O que significa a comparação?
R: A igreja começa pequena e vai crescendo (em número). (Também pode ser interpretada
como o crescimento da graça na vida de uma pessoa.)
13:33 O fermento

P: O que você pensa que esta comparação significa?
R: O ensinamento de Jesus (o Reino do Céu) vai se espalhar pelo mundo atingindo todas a
nações.
13:34-35 Por que Jesus usava comparações

P1: Quem está falando no vá 35?
R: Um profeta.
P2: Quando essas profecias se compriram?
R: Quando Jesus falou aos seus ouvintes por meio de comparações.
13:36-43 Jesus explica a comparação do joio.

P1 vs 47-49: O que significa cada elemento da comparação?
R: O semeador Ele mesmo, Jesus.
O campo o mundo
A boa semente o povo de Deus.
O joio os incrédulos os que pertencem a Satanás
O inimigo o Diaboá.nl ÿÿÿA colheita o fim dos tempos
Os trabalhadores os anjos
P2 vs 40-43: Qual é o significado da comparação?
R: No fim do tempos Cristo manda os seus anjos para separar o povo de Deus, que brilhará
como o sol, dos que praticam o mal e que serão queimados.
13:44-45 O tesouro escondido e a pérola

P1: Faça uma comparação entre o Reino do Céu e um tesouro escondido.
R: Assim como este homem vende tudo o que tem para depois comprar o campo onde tesouro
está escondido, assim também nós devemos deixar tudo para podermos entrar no Reino do
Céu.
P2 vá 45: O que ensina esta comparação?
R: Assim como este comprador de perólas procurava pérolas preciosas nós também devemos
procurar pelo Reino do Céu até achar.
13:47-50 A rede

P1 vs 47-50: Explique o significado desta comparação.

R: Assim como a rede apanha peixes bons e maus e os pecadores separam os bons para os
cestos e os maus são jogados fora, assim também no fim dos tempos os homens serão
separados: os bons para o Reino do Céu e os maus para a fornalha de fogo.
13:51-52 Verdades novas e velhas

P: O que Jesus Cristo quer dizer com «o discípulo no Reino do Céu é como um pai de família
que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas¬?
R: O pai de família tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas para ajudar a sua família
ensinado as verdades sobres Jesus (O Novo Testament) e os fatos do Velho Testamento.
13:53-58 Jesus em Nazaré

P1 vs 53-56: Qual é a reação das pessoas em relação a Jesus?
R: Como eles conheciam Jesus, eles pensavam que Jesus era uma pessoa qualquer, igual a eles,
e não gostavam ou não entendiam como Jesus podia fazer aquelas coisas. (Se a resposta
não foi entendida tente P2 - P4.)
P2 vs 53-54: O povo gostava daquilo que estam ouvindo?
R: Não.
P3: Por que?
R; Ali era onde Jesus morava, eles conheciam Jesus e não acreditavam que Jesus tivesse
poderes especiais.
P4 vs 55-56: Por que eles mencionaram o nome da mãe e dos irmãos de Jesus?
R: Eles moravam na mesma vila e conheciam Jesus. Eles diziam: «Nós conhecemos tudo sobre
Jesus, ele não tem autoridade para fazer essas coisas¬.\qs P5 vs 54-58: O que Jesus nos diz
sobre profetas?
R: Quando um profeta fala na sua própria terra, ele não é respeitado, mas quando fala (ou
prega) em outros lugares, ele é honrado e respeitado.
P6: Por que Jesus disse isso?
R: Porque Ele não foi respeitado na sua terra.
14:1-12 A morte de João Batista

P1: Conte a história com as suas próprias palavras.
R: Se a resposta foi boa, não precisa responder P2 a P5.
P2 vs 1-5: Quando Herodes prendu João?
R: Algum tempo antes de Herodes ter ouvido falar a respeito de Jesus (vá 1). (Veja 4:12; 11:2)
P3: Por que?
R: Herodes havia tomado a mulher do seu irmão e João Batista disse que era proibido fazer
isso. Para agradar ou obedecer os desejos de Herodias (a mulher do irmão), Herodes
mandou prender João.
P4 vs 6-12: Por que a filha de Herodias pediu que a cabe,a de Jo`õ fosse cortada e entregue a
ela em um prato?

R: A filha estava atendendo um pedido da mãe (Herodias). E para provar que João havia
morrido levou o prato com a cabeça e entregou-o a mãe.
P5: Por que Herodes concordou?
R: Ele havia feito um juramento perante muita gente.
(NOTA: Nesta his/toria existem muitos probemas escondidos: a) o dia do anivers rio de
Herodes não é o dia do seu nascimento: b) A filha não é de Herodes (nem mesmo de Filipe,
irmão de Herodes - vá 3; c) Herodias não queria comer a cabeça.)
14:13-21 Jesus alimenta a multidão

P1 vá 13: O que Jesus ficou sabendo?
R: OU da morte de João ou de que Herodes ouviu as notícias sobre Ele (Jesus).
P2 vs 13-14: Descreva o que aconteceu nos vs 13-14.
R: Jesus entrou num barco e foi para um lugar deserto. As multidões quando souberam,
seguiram Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco, ficou com pena deles e curou os
doentes que estam ali.
P3 vá 15: Por que os discípulos queriam mandar embora aquela gente?

R: Os discípulos queriam que aquela gente voltasse ao povoado para comprar comida.
P4 vs 16-17: Por que os discípulos não puderam alimentar a multidão?
R: Havia muita gente para 5 pães e 2 peixes.
P5 vs 18-19: O que fez Jesus?
R: Ele deu graças a Deus, partiu os pães, deu aos seus descípulos,e estes distribuiram ao povo
(Nota: isto não é má gica!)
P6 vs 20-21: onde os discípulos conseguiram os pedaços para encher 12 cestos?
R: Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram o que sobrou 12 cestos
cheios.
14:22-33 Jesus anda em cima da gua

P1: Conte a história com as suas próprias palavras.
R: Se estiver tudo bem, não precisa de responder P2.
P2 vs 22-24: Onde estavam os discípulos e onde estava Jesus quando acabou de orar?
R: Os discípulos estavam no barco no meio do lago e Jesus estava na praia.
P3 vs 25-26: Por que os discípulos estam com medo?
R: Quando eles viram Jesus andando sobre as guas coisa que nenhum homem podia fazer
concluiram que era um fantasma.
P4 vs 37-31: Por que Pedro afundou?
R: Pedro sentiu o vento, ficou com medo, e teve uma fé pequena (em Jesus).

14:34-36 Jesus cura em Genesaré

P1: Por que os doentes queriam tocar a barra de roupa de Jesus?
R: Porque todos os que tocavam nela ficavam curados.
P2: Por que queriam toca a barra da roupa de Jesus? Não poderiam tocar no meio da roupa?
R: Eles queriam apenas ficar curados e sabiam que se tocassem ainda que fosse a barra da
roupa de Jeus ficariam curados. Também pode ser para demonstrar respeito e humilidade
da parte deles.
15:1-9 Jesus e a tradição dos judeus

P1: O que Jesus estava dizendo aos escribas e professores da Lei? Ele estava ensinando como
ofertar or dedicar coisas a Deus (vá 5)?
R: Não. Jesus estava dizendo que eles estavam ensinando doutrinas humanas, que eles mesmos
criaram, e que os corações deles estavam longe de Deus.
P2 vs 5-6: O que os escribas e professores da Lei ensinavam e que Jesus disse ser contra a
palavra de Deus.
R: Dedicar como ofertas a Deus os recursos que alguém tinha para ajudar seus próprios pais.
P3: Qual é o mandamento de Deus que Jesus disse que eles estavam desprezando?
R: « Honre seu pai e sua mãe¬ (vá 4).
P4: Como eles estavam desourando seus pais e mães?
R: Os judeus tinham obrigação de sustentar e alimentar os seus velhos pais. No entanto eles
estavam dando esses recursos como ofertas a Deus.
P5: O que os professores da Lei pensavam sobre isto?
R: Eles pensavam que estava certo e fizeram disto um tradição.
P6: Jesus pensava que estava certo?
R: Não.
P7: Por que?
R: Os mandamentos de Deus são mais importantes que as tradições.
15-10-20 Jesus fala sobre a impureza

P1 v11: Qual foi a comparação que Jesus fez?
R: Não é o que entra pela boca que faz alguém ficar impuro. Ao contr rio, o que sai da boca é
que pode fazê-lo impuro.
P1a vs 17-18: Qual foi a explicação de Jesus para esta comparação?
R: O que entra pela boca vai para o est“mago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem
do coração. É isso que faz alguém pecar e ficar impuro.
P2 vá 19: Que coisas são estas?
R: O crime, o adultério, o roubo, a mentira e outras coisas imorais.

P3: Como estas coisas «saem pela boca¬ (se for traduzido assim)?
R: É no coração que começam os maus pensamentos; depois eles se transformaram em
palavras (mentiras, calumias, palavras sujas) ou em ações (crime, adultério, roubo).
p4 vá 12: Por que os Fariseus ficaram aborrecidos?
R: 1) Jesus citou o Velho Testamento para mostrar que eles não estavam adorando a Deus de
maneira correta;á.nl ÿÿÿ2) Jesus mostrou que o que o homem diz e faz é mais importante
do que ele come e como ele come. Os Fariseus pensavam ao contr rio.
P5 vá 20: O que Jesus disse sobre a acusa,ão de que seus discípulos não lavavam as mãos antes
de comer?
R: Que comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro.
15:21-28 A mulher estrangeira

P1: A mulher era judia?
R: Não, ela era cananéia.
P2 vá 26: O que Jesus quiz dizer com «Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos
cães¬?
R: Que o povo judeu era como os filhos e que Ele (Jesus) veio como Messias para eles. Ela era
como o cão.
P3 vá 27: O que significa a resposta da mulher?
R: Que ela precisava e queria a ajuda de Jesus para a sua filha mesmo que ela parece um cão
que comia as migalhas que caiam da mesa do seu dono.
P4: Por que você pensa que Jesus disse que aquela mulher tinha muita fé?
R: Ela queria mostrar que sabia que Jesus tinha poder de curar. Ela se humilhou e chamou
Jesus de Senhor.
15:29-31 Jesus cura muita gente

P1" Por que o povo louvava a Deus?
R: Eles estavam admirados porque estavam vendo os mudos falando, os aleijados sendo
curados, os coxos andando e os cegos vendo.
15:32-38 Jesus alimenta quatro mil homens

P: Jesus ensinou e curou o povo durante três dias. Que mais Ele fez pelo povo?
R: Jesus novamente alimetou o povo.
P2: Que preocupação tem Jesus pelo povo, além de ensinar e curar?
R: Ele se preocupa que tenhamos comida para nos alimentar.
16:1-12 O pedido de um milagre e o fermento dos Fariseus e Saduceus

P1: o que Jesus respondeu quando os Fariseus e Saduceus pediram que ele fizesse um milagre
para mostrar que Seu poder vinha de Deus.

R: Que o milagre de Joanas era o único sinal que lhes seria dado. (A his/toria de Jonas está no
Velho Testamento).
P2: Quem era Jonas?
R: Um homem (profeta) que viveu muito tempo antes de Jesus, e cuja experiência eles não
sabiam como interpretar.
16:13-23 A afirmação de Pedro

P1: O que os discípulos respondeu quando Jesus perguntou o que o povo pensava sobre o Filho
do Homem?
R: Uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que era Elias, Outros diziam que era
Jeremias ou outro profeta qualquer.
P1A: O que Pedro respondeu quando Jesus perguntou aos discípulos o que eles diziam sobre
Ele?
R: O senhor é o Messias. o Filho do Deus vivo. Isto é O senhor é aquele que Deus prometeu
que viria, o filho do Deus vivo.
P2: Jesus disse: «Sobre esta pedra construirei a minha Igreja¬. Sobre que pedra?
R: Sobre a confissão de Pedro ou seja sobre a própria pessoa de Jesus Cristo.
P3: Jesus confiou em Pedro (vs 17-19) mas logo a seguir foi muito duro com ele (vs 21-23).
Por que Jesus foi tão duro com Pedro?
R: Jesus veio para morrer. Nada ou ninguém poderia impedir isto.
16:24-28 Jesus fala de sua morte e ressurreição

P1: O que significa «carregar a sua cruz¬ (vá 24)?
R: Estar disposto a sofrer por amore a Cristo, até o ponto de morrer por Ele.
P2 vs 25-26: Qual é o significado das expressões «ganhar o mundo inteiro¬, «perder a sua
vida¬, etc.
R: Ninguém tem lucro se trabalhar duro a vida inteira mas não ganhar a vida eterna.
16:28 - 17:1-13 Jesus, Moisés e Elias

P1: O que significa o vá 28?
R: Três possibilidades: 1) a Sua mudança (17:2); 2) a sua ressurreição; 3) Quando o Espírito
Santo veio.
P2 vá 5: Quem disse: «Este é o meu Filho querido...¬?
R: Deus.
P3: Sobre quem Jesus está falando nos vs 11-13?
R: João Batista.
17:14-21 A cura de um moço

P1: Por que motivo os discípulos não conseguiram curar o epilético?

R: Porque eles não tinham bastante fé.
P2: Por que você pensa que Jesus comparou a «fe?¬ com um «grão de mostarda¬?
R: A semente é pequena mas tem grande poder. Ela cresce e se torna grande. Ela tem vida, ou
ela está viva.
17:22-23 Jesus fala outra vez da sua morte e ressurreição

P: Por que os discípulos facaram tristes?
R: Porque Jesus estava dizendo que os homens O matariam.
17:24-27 O imposto do templo

P: Aquele imposto era para a casa de Deus. Todos os Judeus os pagavam. Então por que Jesus
insinuou que Ele não devia pagar?
R: Parece que Ele estava insistindo para fixar a confissão de Pedro de que Ele é
verdadeiramente o Filho de Deus.
18:1-22

P1: Qual é a principal coisa que Jesus está ensinando nos vs 1-4?
R: Humilidade.
P2: Qual é a principal coisa que Jesus está ensinando nos vs 5-14?
R: Quel coisa horrível é ofender um cristão novo ou uma criançinha.
P3: Os verso 8 e 9 parecem conter uma comparação e não têm o significado literal. O que você
pensa sobre isso?
R: Se alguma coisa es/ta fazendo você tropeçar ou cometer pecado, você deve se livrar dela.
P4: Quais são os 3 passos que os vs 15-17 dizem que o irmão (cristão) que peca contra você
deve dar?
R: 1) Fale com ele em particular; 2) se ele não couvir o cinselho, leve uma ou duas pessoas
com você para conversar com ele; 3) Se ele não ouvir então conte tudo a igreja.
18:21-35 O empregado mau

P1: Qual é o ponto prencipal dos vs 21-22?
R: Que devemos perdoar sempre o irmão que pecou contra nós.
P2: Qual é o ensino de Jesus nos vs 23-35?
R: Deus nos perdoou embora tenhamos pecado grandemente contra Ele. O pecado dos outros
contra nós é pequeno, portanto devemos perdoá-los porque Deus nos perdoou primeiro.
19:1-9 Jesus e o divórcio

P: Qual é o onto principal do discurso de Jesus nos vs 1-9?
R: Que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Deus não quer
que seja assim.

19:10-12 Jesus e o divórcio

P: Quais foram os três motivos que Jesus disse que impedem alguns homens de casar?
R: Alguns nasceram assim; outros, porque os homens os fizeram ficar assim (pela crueldade de
outros homens); e outros não se casam por causa do Reino do Céu para que realizem o
trabalho de Deus com mais eficiência.
19:13-15: Sem perguntas. Leia o trecho em voz alta.
19:16-22 O moço rico

P1: Por que o moço ficou triste?
R: Porque ele teria que deixar toda a sua riqueza para seguir Jesus. Ele não queria fazer isso
para ganhar a vida eterna. (Não era porque ele era rico isso não o fazia triste.)
P2: Que licão devemos tirar para nós hoje?
R: Qualquer resposta lógica é aceitavel.
19:23-30

P1 vá 24: Jesus está falando sobre um camelo de verdade?
R: Não.
P2: O que significa esta história figurada?
R: Que é tão difícil ou impossível um rico entrar no Reino do Céu como é um camelo passar
pelo fundo de uma argulha.
20:1-16 Os trabalhadores da plantação de uvas

P1: Qual o ponto central desta comparação (para bola)?
R: Deus cumpre as suas promessas para com aqueles que o servem, mas é Ele quem determina
as recompensas para os seus servos. Todos os que O servem serão ricamente
recompensados e não terão motivos para se queixarem. (Se esta for a resposta não serão
necessárias as questões P2 a P5.)
P2: Conte o que aconteceu na história nos versos 1-8.
R: Veja o texto.
P3 vs 9-16: Diga o que aconteceu.
R: Veja o texto.
P4: Quais os trabalhadores que se quiexaram?
R: Os que começaram a trabalhar mais cedo.
P5: Por que?
R: Eles receberam o mesmo pagamento que os que trabalharam menos tempo que eles.
P6: O dono da plantação disse que eles não deviam se queixar. Por que eles deviam estar
satisfeitos?
R: a) Eles comcordaram com o sal rio.
b) Eles receberam o que era costume por um dia de trabalho.

c) O dono da plantação tinha o direito de fazer o que queria com o seu dinheiro e se ele
quizesse poderia ser generoso com os últimos trabalhadores. Os primeiros trabalhadores
não tinham o direito de ter ciúmes.
20:17-19 Jesus anuncia outra vez a sua morte e ressurreição

P: O que aconteceu?
R: Veja o texto.
20:20-28 O pedido de uma mãe

P1 vs 20-21: O que queria aquela mãe?
R: Ela queria que os seus dois filhos ficassem ao lado de Jesus, para governar com Jesus sobre
todos os homens, quando Jesus estabelescesse o Seu Reino.
P2 vá 22: O que disse Jesus?
R: Que João e Tiago haviam pedido o que pensavam ser uma boa posição mas não
imaginavam o quanto isto custaria. Jesus iria sofrer muito, e aqueles que estivessem em
possição de autoridade junto com Ele soferiam também. Eles não haviam considerado isto
no seus pedidos.
P3: O que Jesus está dizendo a João e Tiago?
R: Que eles iriam soger por causa de Jesus, mas que Ele não tinha o direito de dar a eles as
posições pedidas. Deus, o Pai, já havia preparado alguém para esses lugares.
P4: Por que os outros dez discípulos ficaram zangados?
R: João e Tiago pediram os melhores lugares.
P5 vs 25-27: O que Jesus disse sobre os lugares mais importantes entre os seus discípulos?
R: Os lugares importantes são dos servos. Aquele que serve aos outros será o mais importante.
P6 vá 28: Por que Jesus disse isso?
R: Porque Ele mesmo veio para servir, e os discípulos deviam servir os outros também.
20:29-34 Jesus cura dois cegos

P: Conte o que aconteceu.
R: Veja o texto.
21:1-11 Jesus entra em Jerusalém

P1 vs 1-3: Como Jesus obteve o jumentinho?
R: Ele mandou seus descípulos a um lugar onde ele (presumivelmente) havia conseguido o
jumento por empréstimo. (Note que Ele não estava roubando.)
RA: Jesus mandou seus discípulos buscar o humentinho porque sabia como os judeus sabiam
também, que o Messias chegaria a Jerusalém montado em um jumento, ninguém impediria
que os discípulos levassem o jumentinho sabendo que era para o Messias.
P2 vs 4-5: Quando o profeta escreveu isso?

R: Muito tempo antes da época de Jesus (se o v5 for traduzido literalmente dar versões KJV,
PME, RSV, NIV, JB, NEB, isto é, se constar a expressão «filha de Zion¬ referindo-se
cidade Jerusalém, então pergunte P3.)
P3: Quem é « a filha de Zion¬?
R: O povo judeu.
P4: Qual é o significado de «está sentando num jumentinho¬?
R: Que Jesus é humilde, despretencioso (modesto)
P5 vs 6-9: Por que a multidão estendia suas capas (em outras versões ramos)?
R: Para dar as boas-vindas ao Messias e não para fechar o caminho.
P6: o que significava o grito da multidão no vá 9?
R: Eles reconheciam que Jesus era o Messias e gritavam louvores a Jesus e a Deus. (Veja
Ajudas Hexegéticas para outra interpretações.)
21:12-13 Jesus no templo

P: Conte o que aconteceu com as suas próprias palavras.
R: Veja o texto.
21:14-17

P1 vs 14-15: Por que os chefes dos sacerdotes e os professores da Lei ficaram zangados.
R: Eles não gostaram do que Jesus fez no Templo. Eles não gostaram do que as crianças
disseram porque davam a entender que Jesus era o Messias.
P2 vs 16-17: Como é que Jesus mostra que as crianças não estão erradas?
R: Dizendo que as crianças estão fazendo o que mandam as Escrituras Sagradas (O Velho
Testamento) oferendo um louvor perfeito. Eles deviam entender o que estava escrito. Isto
mostrava que Ele era o Messias.
21:18-22 Jesus e a figueira

P1 vs 18-19: O que aconteceu no manhã seguinte?
R: Veja o texto.
P2 vs 20-22: O que Jesus está ensinando?
R: Que Deus responde as orações.
21:23-27 A autoridade de Jesus

P1: Por que os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus estão zanaados?
R: Porque Jesus fez uma limpeza no Templo.
P2: O que eles queriam quando fizeram aquela pergunta «Com que autoridade o senhor faz
estas coisas¬?
R: Se Jesus respondesse «de Deus¬ eles o acusariam de blasfêmia. Se respondesse «de mim¬,
Jesus perderia seus seguidores e não poderia justificar o que estava fazendo.

P3: Jesus respondeu com uma pergunta sobre o que eles pensavam sobre a autoridade de João.
O que esta pergunta deveria revelar?
R: A resposta está resumida nos vs 25-26.
21:28-32 Os dois filhos

P1L por que Jeus fez esta comparação (contou esta par bola)?
R: Para mostrar que os «pecadores¬ que se arrependiam faziam a vontade de Deus, enquanto
os chefes dos sacerdotes, etc. não faziam. Assim, os pecadores entram primeiro no Reino
do Céu. (Se a resposta não for satisfatória continue com as questões 2 a 5).
P2 vs 28-31: Conte a comparação (par bola) com as suas pro/prias palavras.
R: Veja o texto.
P3: vs 31-32: O que representa o filho que se arrependeu e obedeceu?
R: Aqueles que os chefes dos sacerdotes chamam de «pecadores¬ que se arrependeram e
seguiram João Batista.
(Nota do tradutor «pecadores¬ aqui significa «os cobradores de impostos e prostitutes¬
citados nos vs 31 e 32).
P4: Quem são aqueles que dizem «Sim, senhor (vs 30) mas não vão?
R: Os chefes dos sacerdotes que dizem que obedeciam a Deus, mas não obedeciam, pois não
seguiram a João Batista.
P5: O que Jesus prova com esta comparação (par bola) e sua explicação?
R: Que os «pecadores¬ emtram no Reino antes dos chefes dos sacerdotes, etc. (Alguns dizem
«em vez de¬ no lugar de «antes¬.
21:33-45 Os lavradores maus
P1: O que Jesus quer ensinar com esta comparação (par bola)?
R: Jesus foi enviado pelo Pai aos Judeus que O rejeitaram e O matarão e por isso serão
punidos.
P2: Nesta comparação quem são: 1) o filho, 2) o agricultor, 3) os lavradores, 4) os
empregados?
R: 1) Jesus, 2) Deus, 3) Judeus, 4) profetas.
P3: O que Jesus está dizendo que estáo fazendo com Ele mesmo?
R: Rejeitaram, deprezaram, mataram.
P4 vs 42-43: Sobre quem estão falando estes versos?
R: Jesus é a pedra rejeitada pelos constritpres (judeus) masque se tornará importante.
P5 vs 44-45: O que os chefes dos sacerdores etc. pensaram desta comparação.
R: Não gostaram dela. Jesus conhecia a verdade sobre eles.
P6: Por que eles não prenderam Jesus?

R: Havia uma multidão que seguia Jesus. Se eles O prendessem a multidão poderia atacá-los.
22:1-10 A festa do casamento

P1: Quem você pensa que nesta comparação represntam os chefes dos sacerdotes, etc.?
R: Aqueles convidados que rejeitaram o convite.
P2 Quem você pensa que as outras pessoas representam?
rei - Deus; filho - Jesus; empregados - profetas, apostolos, aqueles que pregam a palavra de
Deus; o povo que foi convidado depois - gentios (não-judeus)
22:11-14

P: A comparação continua. Por que Jesus acrescentou este final na história?
R: Para mostrar que a entrada no Reino do Céus não é autom tica, isto é, nem todos os
convidados serão escolhidos.
22:15-22 A pergunta sobre os impostos

P1 vs 15-16: O que os Fariseus e os membros do partido de Herodes disseram sobre Jesus?
R: Que Jesus era honesto, ensinava a verdade sobre a palavra de Deus, não se importava com a
opinião dos outros e não julgava pela aparência.
P2: Por que falaram desta maneira?
R: Para agradar Jesus e distrair sua atenção para que caisse ma armadilha que estavam
preparando para Ele.
P3 vá 17: De que maneira esta pergunta era uma armadilha?
R: Porque se Ele dissesse: 1) não paguem o governo ficaria contra Ele; 2) paguem Ele
perderia sua popularidade diante do povo. (Se esta questão não for respondida
sastifatoriamente então pergunte P4 e P5.)
P4 vs 18-22: Jesus disse que deviam pagar o imposto?
R: Sim.
P5: Por que?
R: A resposta é a mesma que P6.
P6: O que Jesus quiz dizer com «Dêem ao Imperador o que é do Inperador, e a Deus o que é de
Deus¬?
R: Jesus quiz dizer que como Cesar havia feito aquela moeda, que estava em circulação, e era
usada em negócios oficiais. tais como pagar impostos, então Cesar, sendo governador,
tinha o direito de cobrar e receber impostos.
22:23-33 A pergunta sobre a ressurreição

P1 vs 23-28: Por que os Saduceus contaram esta história?
R: Eles não acreditavam ma ressurreição e queriam que os outros acreditassem que era uma
coisa sem sentido.
P2 vs 28-33: Por que os Saduceus estavam errados?

R: Porque eles não conheciam nem as Escrituras Sagradas, e nem o poder de Deus.
P3: Por que Jesus citou Moise/s?
R: Para provar que os mortos vão ressuscitar pois seus espíritos estão vivos. Abraão, Isaque e
Jacó estavam mortos na época de Moisés, mas Deus disse que, naquele momento, Ele era o
Deus deles, portanto os seus espíritos deviam estar vivos.
22:34-40 O mandamento mais importante

P1: Qual o mandamento que Jesus considera mais importante e que deve ser obedecido em
qualquer circunstância?
R: Amar a Deus.
P2L Qual é o segundo mandamento mais importante?
R: Amar os homens.
22:41-46 A pergunta sobre o Messias.

P1 vá 44: Nesta citação de Jesus sobre as Escritura Sagradas (Velho Testamento) quem é «O
Senhor¬?
R: Quem é «o meu Senhor¬?
R: O Messias.
P3: Então quem disse «meu Senhor¬?
R: Davi.
P4: O que isto mostra sobre o Messia e Davi?
R: Que o Messias (Cristo) e maior que Davi.
P5: Por que os Fariseus não podiam mais responder as perguntas de Jesus?
R: Jesus mostrou que quando os Fariseus consideravam o Messias como descendente de Davi
eles não percebiam a grandeza de Jesus.
23:1-12 Jesus, os professores da Lei e os Fariseus

P1 vs 1-3: Por que o povo tinha que fazer o que os professores da Lei e os Fariseus ensinavam?
R: Porque eles ensinavam a lei de Moisés.
P2 vs 3-7: Então quais eram os seus problemas?
R: Eles não praticavam o que ensinavam.
P: O que eles faziam que Jesus condenava?
R: Eles faziam suas próprias leis e não ajudavam ao povo. Eles tinham orgulho de erem
religiosos.
P4 vs 8-12: Qual deve ser nossa atitude?
R: Não devemos ser orgulhosos, mas devemos servir aos outros.
23:13-28 Jesus conena o fingirmento

23:13-15
P: Qual é a acusação que Jesus está fazendo aos professores da Lei e aois Fariseus?
R: Eles complicaram a Lei criando maneiras muito difíceis de procurar a Deus.
23:16-22

P1: Quem Jesus está condenando?
R: Os mesmos professores da Lei e Fariseus.
P2: Qual é a acusação?
R: a norma de comportamento deles é toda errada. Eles colocam as coisas que criaram acima
de Deus.
23:23-24

P: Qual é a acusação?
R: Eles não se preocupam com assuntos espirituais importantes mas gastam seu tempo
discutindo sobre coisas sem importância.
23:25-28

P: De que maneira os professores da Lei e os Fariseus se parecem com túmulos caiados de
branco?
R: Os túmulos caidos de branco são bonitos por fora mas estão cheios de ossos e de podridão.
Os professores da Lei e os Fariseus parecem que são religiosos, mas os seus pensamentos
são má us.
23:29-36 O castigo dos hipócritos

Pq vá 31: O que os professores da Lei e os Fariseus estavam fazendo que «confirmavam que
são descendentes daqueles que mataram os profetas¬?
R: Enquanto faziam túmulos bonitos para os profetas e enfeitavam os monumentos dos que
viveram diguamente, eles se identificavam com os homens má us que mataram os profetas
falando sobre o que os antepassados fizeram.
P2: O que Jesus disse que iria acontecer com o povo desta geração?
R: Eles serão punidos pela morte dos inocentes que viveram antes deles.
P3: Por que eles serão punidos?
R: Eles continuam a fazer o mau como os seus antepassados fizeram.
23:37-39 O amor de Jesus por Jerusalém

P1: O que Jesus sentia pelo povo de Jerusalém?
R: Jesus estava triste com eles e pelo que iria acontecer a eles.
P2: O que Jesus disse que iria acontecer com eles?
R: As suas casas seriam abandonadas, todo o povo iria embora e não votaria.
P3: Quando eles veriam Jesus outra vez?

R: Quando estivessem prontos para receber bem a Jesus dizendo «Deus abençoe aquele que
vem em nome do Senhor¬.
24:1-2 Jesus fala de destruição do templo

P: O que acontecerá com o templo?
R: Será completamente destruido.
24:3-14 Sofrimento e perseguição

P1: Qie sinais Jesus apresentou para mostrar que chegou o tempo da sua vinda e o fim dos
tempos?
R: a) Aparecerão homens que dirão falsamente: «Eu sou o Messias¬.
b) guerras em todos os lugares;
c) nação guerreará contra outra nação
d) haverá fome e terremotos em vá rios lugares;
e) os seguidores de Jesus serão perseguidos;
f) alguns perderão a fé e trairão os irmãos
g) aparecerão falso profetas;
h) o mal se espalhar ;á.nl ÿÿÿi) o amor de muitos esfriará
j) as boas novas do Reino serão anunciadas no mundo todo.
P2 vá 13: Que tipo de pessoas serão salvas?
R: Os crentes que ficaram firmes até o fim serão salvos.
24:15-28 o grande sofrimento

P1 vs 15-16: Quando o povo de Judéia fugirá para os montes?
R: Quando virem o «grande terror¬ de pé no Santo Lugar, i.e. no Templo.
P2 vs 17-18 Como sabemos que o povo deve fugir rapidamente?
R: Foi avisado que ninguém deve voltar em casa para pegar as suas coisas.
P3: Qual é o problema da fuga acontercer no inverno ou no dia de sábado?
R: Nesses dias o sofrimento será muito grande (no frio é difícil de viajar. Taylor sugere que os
portões da cidade estão fechados no sábado.)
P4 vá 27: O Filho do Homem é o Messias que esperamos?
R: Sim são a mesma pessoa.
P5: Jesus diz que não devemos nos enganar com falso Messias como vamos saber que é o
verdadeiro Messias?
R: A vinda dele será visíbvel como um relâmpago e como os urubus que se ajuntam sobre um
cadáver. Assim Ele não se esconder e todo o mundo o verá (Existem diferentes
interpretações quanto ao vá 28 esta parece a de melhor sentido.

24:29-31 A vinda do Filho do Homem

P: O que acontecerá quando o sinal do Filho do Homem aparecer mo céu?
R: Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com
poder e grande glória. A grande trombeta soará e Ele mandará os anjos reunir os seus
escolhidos.
24:32-35 A lição da figueira

P: Qual é lição que a figueira nos ensina?
R: Reconhecer os sinais do fim dos tempos.
24:36-44 O dia e a hora

P1: O que os discípulos evem esperar com muita atenção.
R: A volta de Jesus.
P1A: Por que os discípulos devem estar sempre atentos?
R: PorqueJesus virá em hora que ninguém estiver esperando.
P2: Por que Jesus fala sobre o que aconteceu nos dias de Noé.
R: Porque o povo daquela época não estava preparado para o que aconteceu. Nos não devemos
estar despreparados como eles.
P3: Por que Jesus fala sobre a chegada de um ladrão em sua casa?
R: Jesus quer que estejamos preparados para a Sua volta e que não sejamos como do dono da
casa que não espera pelo ladrão.
P4: O que Jesus quer nos ensinar quando fala sobre dois homens?
R: Ele quer nos mostrar que entre dois homens que estão juntos, o crente será levado com Ele e
o não-crente será deixado.
P5: Quem sabe quando Jesus vai voltar?
R: Somente Deus, o Pai.
25:1-13 As dez moças

P1: Qual é o principal ensino de Jesus nesta história?
R: Esteja sempre preparado para quando Ele voltar.
P2: Como sabemos que cinco daquelas moças eram ajuizadas?
R: Elas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas.
P3: O que essas moças ajuizadas representam?
R: Pessoas preparadas e esperando a volta de Jesus.
P4: O que as cinco moças sem juízo representam?
R: Pessoas que não estão atentas para a volta de Jesus.
25:14-30 Os três empregados

P1: Qual é o principal ensino de Jesus nesta história?

R: Ser fiel a obra que nos foi confiada.
P2: O que o homem queria que seus empregados fizessem com o dinheiro?
R: Que dessem lucro, ou que produzissem mais dinheiro.
P3: Por que o homem ficou zangado com un dos empregados?
R: O empregado não utilizou o dinheiro como o homem (patrão) esperava que ele utilizasse,
isto é, desse lucro.
P4: O que aconteceu com os empregados bons e fiéis?
R: Eles foram recompensados e receberam mais dinheiro para administrar.
P5: O que representam os empregados bons e fiéis?
R: Aqueles que ouvem os ensinos de Jesus e fazem o Ele manda.
25:21-46 O juízo final

P1: Que coisas boas fizeram aqueles que serão colocados à direita do Rei?
R: Deles deram comida, gua, hospitalidade, roupas, e conforto ao Rei.
P2: Explique como eles fizeram isso.
R: Ajudando aqueles que tinham necessidades, isto é, aqueles que são descritos como irmãos
do Rei (vá 40)
P3: Nesta história quem é o Filho do Homem? (Se a tradução ficou bem clara, não pergunte
esta.) Quem era o Rei? Quem são as cabras ou os que serão colocados à esquerda do Rei?
R: O Filho do Homem é Jesus. O Rei, também é Jesus. As cabras esão aqueles que não
ajudaram aqueles que precisavam.
26:1-5 O plano contra Jesus

P: O que resolveram fazer os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus?
R: Prender jesus secretamente e matá-lo. Mas não no dia de PÁscoa, para que não houvesse
uma revolta do povo.
26:6-13 Jesus em Betânia

PÁO que sentiram os discípulos quando a mulher derramou o perfume muito caro na cabéça de
Jesus?
R: Eles ficaram zangados porque acharam que ela estava jogando dinheiro fora.
P2: E o que sentiu Jesus?
R: Ele ficou contente e disse que ela havia feito uma coisa boa.
P3: Por que Ele disse que era uma coisa boa?
R: Jesus estava pensando no Sua própria morte, e o que a mulher havia feito era para perfumar
o Seu corpo para o Seu enterro.
26:14-16 A traição de Judas

P: O que este trecho nos diz sobre Judas?

R: Ele era discípulo de Jesus. Ele foi aos chefes dos sacerdotes e se ofereceu para entregar
Jesus a eles. Pore esta traição ele recebeu 30 moedas de prata, e ficou esperando uma
oportunidade para trair Jesus.
26:17-25 Jesus comemora a PÁscoa

P1: Por que os discípulos ficaram tristes?
R: Porque Jesus disse que um deles ia traí-lo.
P2: O que Jesus disse sobres o traidor?
R: Que seria aquele que molharia o pão junto com Jesus e que seria melhor que ele nunca
tivesse nascido.
26:26-30 A ceia do Senhor

P: O que Jesus disse sobre o vinho que estava no cálice?
R: O vinho é uma figura do Seu sangue, isto é, representa o Seu sangue. O sangue é o sêlo do
ac^ordo entre Deus e os homens, e foi derramado para que Deus perdoasse os pecados de
muitos.
26:31-35 Jesus avisa Pedro

P1 vá 31: Quem disse: «Matarei o pastor, e todo o rebanho se espalhar ¬?
R: Deus
P1A: Quem é o pastor e quem é o rebanho?
R: O pastor é Jesus e o rebanho são os discípulos.
P2: Qual é so significado desta citação dos Escrituras Sagradas?
R: Quando Deus punir Jesus por causa dos pecados dos homens, os discípulos abandonarão
Jesus.
P3 vs 33-35: O que Pedro prometeu?
R: Que iria ficar ao lado de Jesus, não importava o que acontecesse.
26:36-46 Jesus no jardim do Getsêmani

P1 vs 38-39: O que Jesus sentiu quando estava no Jardom do Getsêmani?
R: Grande tristeza e aflição
P2 vs 39-42 O que Jesus pediu a Seu pai?
R: Se fosse da vontade do Pai, que afastasse dele aquele cálice de sofrimento.
PÁ3: O que Jesus pediu que os discípulos fizessem?
R: Vigiassem e orassem.
P3A: O que os discípulos fizeram?
R: Dormiram
P4 vá 46: Por que Jesus chamou os discípulos para irem embora?
R: Porque o traidor estava chegando.

26:47-56 Jesus é preso

P1 vá 49: Por que Judas beijou Jesus?
R: Foi o sinal combinado para identificar Jesus aos que O foram prender.
P2 vs 51-53: O que Jesus sentiu quanto a reação de um dos seus discípulos?
R: Jesus não queria nenhuma reação, tanto que disse para o discípulo: «Guarde a sua
espada...¬.
P3 vs 52-54: Por que Jesus não pediu ao Pai que mandasse exércitos de anjos para O ajudar?
R: Jesus queria fazer a vontade de Deus e queria também, que se cumprissem o que os profetas
escreveram nas Escrituras Sagradas.
26:57-68 Jesus diante do Conselho Superior

P1 vs 57-58: Por que Pedro seguiu Jesus de longe?
R: Pedro estava com medo.
P2: Que espécie de testemunho os chefes dos sacerdotes e todo o Conselho Superior estavam
procurando?
R: Um testemunho, falso ou verdadeiro, que pudesse condenar Jesus à morte.
P3: Por que as vá rias testemunhos foram rejeitadas?
R: Eles mão estavam de ac“rdo umas com as outras.
P4 vs 62-63a: Por que Jesus ficou calado?
R: Esta pergunta foi feita para que o leitor tenha certeza de que Jesus não era culpado.
P5: Por que o presidente dos sacerdotes disse que Jesus estava blasfemando?
R: Jesus estava dizendo que eral igual a Deus.
26:69-75 Pedro nega Jesus

P1: Por que Pedro negou Jesus?
R: Pedro estava com medo de ser preso.
P2: Por que Pedro chorou amargamente?
R: Pedro se lembrou que Jesus havia dito que isso iria acontecer (vá 34). E se lembrou,
também, que disse a Jesus que não faria isso, nem que tivesse de morrer (vá 35). Por isso,
Pedro ficou muito triste, e chorou amargamente.
27:1-10 A morte de Judas

P: Onde Judas conseguiu as 30 moedas de prata?
R: Os chefes dos sacerdotes deram a ele.
P2: O que Judas fez com as moedas?
R: Devolveu-as.
P3: Por que Judas se enforcou?
R: Ele ficou com remorso quando soube que Jesus foi condendado à morte.

P4: O profeta Jeremias escrevera muito tempo antes de Jesus, sobre as 30 moedas de prata.
Como as suas palavras se tornaram reais?
R: Os chefes dos sacerdotes concordaram em pagar a Judas o preco profetizado por Jeremias, e
com este dinheiro os sacerdotes compraram o campo do oleiro, comforme estava predito.
27:11-14 Jesus diante de Pilatos

P1 Por que Jesus não respondeu?
R: Não queremos a resposta «porque era culpado¬.
P2: Por que o governador ficou admirado?
R: Porque Jesus não respondeu às acusações, (Sugerindo que Ele era inocente.)
27:15-26 Jesus é condenado

P1 vá 18: Por que os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus entregaram Jesus a Pilatos para
que fosse julgado?
R: Porque estavam com ciúmes de Jesus. O povo os deixava para seguir Jesus.
P2: O que Pilatos pensava sobre a condenação de Jesus?
R: Que teria sido melhor ele ter libertado Jesus.
P3: Dê algumas razões para que Pilatos soltasse Jesus.
R: 1) Jesus havia sido entregue por ciúme.á.nl ÿÿÿ2) Sua esposa estava preocupada e pediu que
ele não condenasse Jesus.
P4: Por que Pilatos lavou suas mãos?
R: Para mostrar que não era responsávelpela morte de Jesus.
27:27-31 Os soldados zombam de Jesus

P: Por que colocaram em Jesus uma capa vermelha, uma coroa de espinhos e uma vara na sua
mão direita?
R: Para zombar de Jesus, fingindo que Ele era rei.
27:32-44 A crucifiação de Jesus

P1: Por que os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus?
R: Eles perceberam que era muito pesada para Jesus.
P2: O que fizeram as pessoas que estavam passando por ali?
R: Eles insultaram Jesus, e os líderes judeus zombaram dele.
27:54-56 A morte de Jesus

P1: O que as pessoas pensaram quando Jesus gritou: «Eli, eli lem sabactani¬ que quer dizerá
«meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste¬?
R: Eles está chamando Elias.
P2: O que fez com que o oficial e os soldados disserem «Ele era mesmo o Filho de Deus!¬?
R: Eles viram o terremoto e as demais coisas que aconteceram.

27:57-61 O enterro de Jesus

P: O que fez José de Arimatéia?
R: Ele pediu o corpo de Jesus. Enrolou o corpo em um lençol novo de linho e colocou o corpo
no seu próprio túmulo.
27:62-66 A guarda do túmulo

P: Por que os soldados puseram um sêlo de segurança na pedra e deixaram guardas para
vigiarem o túmulo?
R: Porque os chefes dos sacerdotes e os Fariseus disseram a Pilatos que os discípulos poderiam
roubar o corpo de Jesus e depois dizer ao povo que Jesus havia ressuscitado.
28:1-10 O ressurreição

P: O que aconteceu quando Maria Madalena e a outra Maria foram ver to túmulo?
R: Veja os versos 2-10.
28:11-15 O boato dos guardas

P: O que fizeram os líderes judeus depois que fizeram seus planos?
R: Eles deram bastante dinheiro aos soldados para que dissessem que os discípulos de Jesus
vieram de noite e roubaram o seu corpo.
28:16-20 Jesus parece aos discípulos

P: O que aconteceu quando os onze discípulos chegaram ao monte na Galiléia?
R: Eles viram Jesus e O adoraram.

