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CURSO BÍBLICO: QUEM É JESUS?

A reprodução ou distribuição deste curso é livre, desde que gratuita e sem qualquer alteração de conteúdo.

Este curso está disponível gratuitamente em www.ebdonline.com.br 

INTRODUÇÃO

O nosso objetivo com este estudo é que você examine e descubra, na Bíblia, pessoalmente, a vontade de Deus para sua vida. Procure sempre o texto bíblico indicado. Não responda antes de ler o que o texto diz. Siga a seqüência de perguntas, pois elas foram planejadas de modo progressivo.

Evite deixar respostas em branco. Não copie os versículos, mas responda com suas próprias palavras.

Para este estudo, você irá precisar de uma Bíblia. Caso não tenha, empreste-a de um amigo ou mesmo de uma biblioteca pública. Valerá a pena!

COMO USAR AS REFERÊNCIAS BÍBLICAS

As referências bíblicas são baseadas em livros, capítulos e versículos. Toda a Bíblia é divida desta maneira, para facilitar a localização rápida de algum trecho específico. No índice, você poderá encontrar a relação de livros em que a Bíblia está dividida.

Em cada livro, há números com formatos maiores. Cada um destes números indica o início de um novo capítulo, e cada capítulo está subdivido em versos (ou versículos), que tem um pequeno número á frente do seu início.

Numa referência bíblia, primeiramente aparece o nome do livro (exemplo: João). Depois, o capítulo e versículo (exemplo: João 3:16, quer dizer que você deve procurar pelo livro de João, no capítulo 3, no verso 16).

Fácil, não é? Outro exemplo: Mateus 11:28 significa que o verso está no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, que diz: “Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”.

Bons estudos!

ESTUDO 1 - ESTE É JESUS !

Para começar, gostaria que você desse sua opinião: Quem é Jesus Cristo para você?

Resposta:

Seja qual for sua idéia sobre Jesus Cristo, agora você vai aprender mais, pois vamos ver alguns fatos básicos da vida dele. Você está preparado? Então, mãos à obra!

1. Com quem Jesus Cristo estava antes de o mundo existir? (João 17:5).


2. Leia João 1:1 e 2. Vimos que Jesus Cristo, neste texto, é chamado “O Verbo”. Ele já existia antes da criação do mundo. Estes versículos, no entanto, mostram algo novo. O texto nos diz que Jesus Cristo também era:


3. Leia João 10:30. O que Jesus diz a respeito de si mesmo? Quem Jesus diz que ele é?


4. Jesus (o Verbo), quando estava nos céus, não estava indiferente ao sofrimento humano. Leia a primeira parte de João 1:14 e responda: O que Jesus fez para mostrar que se importava com os homens?


5. O exame das Escrituras (Bíblia) nos mostra três coisas importantes:
—	Jesus Cristo é eterno.
—	Jesus Cristo é Deus.
—	Jesus Cristo se tornou homem e habitou entre nós. Você entendeu bem estes pontos? Então vamos prosseguir. Leia João 10:10. Por que Jesus Cristo veio ao mundo?


6. Abra sua Bíblia em João 4:6 a 8. O que o relato diz a respeito de Jesus?
O que mostra que ele era um ser humano como os outros?


Existem pessoas que pensam que Jesus era uma “energia”, mas isto não é verdade. Jesus era homem semelhante aos demais. Ele também sentia cansaço, sede, e precisava alimentar-se.

7. Jesus sentia as mesmas emoções que nós sentimos. Verifique agora João 11:35. Nesta passagem Jesus havia acabado de receber a noticia da morte de um amigo seu. Como você acha que Jesus estava se sentindo?


Jesus pode ajudar você em suas dificuldades, porque já experimentou todas estas dores e conhece seu sofrimento.

8. Jesus foi um homem como os demais; no entanto, podemos perceber em sua vida algumas diferenças. Leia João 8:46 (a primeira parte do versículo).

O que Jesus disse que não possuía?


Uma das coisas que fazia Jesus diferente dos outros homens é que ele não tinha pecado. Pecado é tudo aquilo que o homem faz que desagrada a Deus; é não ser o que Deus quer que o homem seja.

9. Jesus tinha um domínio sobre sua própria vida que as outras pessoas não têm. Leia João 10:17 e 18. O que Jesus disse que ia fazer com a própria vida?


10. Para onde Jesus Cristo foi depois de ter ressuscitado? (João 16:28).


11. Já vimos que Jesus Cristo desceu do céu, habitou entre nós, sofreu, morreu, ressuscitou e foi para a presença de Deus. Leia João 17:13 e responda: Onde está Jesus Cristo agora?


Lembremo-nos que:
— Jesus Cristo não pecou.
— Jesus Cristo morreu e ressuscitou.
— Jesus Cristo voltou para Deus e está no céu.

Quanta coisa você já aprendeu, não é mesmo?

Agora, gostaria que você aprendesse que, mesmo estando no céu, Jesus Cristo pode atuar na sua vida!

12. Leia João 3:36. O que vai acontecer se você crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus?



ESTUDO 2 - JESUS, O ALIMENTO PARA SUA VIDA!

De um modo geral nós estamos sempre preocupados com as dificuldades do dia-a-dia: “O que fazer?” “Como se vestir” “O que comer” ?

Todas estas preocupações com aspectos materiais da vida são corretas, mas o seu esforço não deve limitar-se a elas. Você não deve trabalhar com o objetivo único de ter o que comer, por exemplo.

Pare e pense: De que você mais necessita neste momento?


A Bíblia nos diz que todos temos uma grande necessidade e que em função dessa necessidade devemos trabalhar. Você quer descobrir de que mais necessita? Este é o assunto do nosso estudo.

1. Leia João 6:27 e responda: Com que finalidade você deve trabalhar?



O pão material está destinado a perecer. A Bíblia, no entanto, fala de um pão de Deus, de um alimento que permanece para a vida eterna.

A seguir, vamos aprender um pouco mais a respeito de pão de Deus.

2. Leia João 6:33. O que é que o pão de Deus faz?


Os efeitos da ação do pão de Deus são grandes. Isto nos faz perguntar:

3. Quem é o pão da vida? (João 6:35).


4. O que vai acontecer se você crer em Jesus, isto é, comer o pão da vida? (João 6:51).


5. Agora leia João 6:50. Por que você deve comer o pão da vida?


Nós já vimos que:
— Há um pão da vida para o mundo.
— Jesus é o pão da vida.
— Você precisa deste pão.

Você quer aprender mais? Então vamos continuar!

Vimos também que o pão de Deus desceu dos céus.

6. Veja João 6:38 e responda: Por que Jesus desceu do céu?


7. Jesus veio realizar a vontade de Deus, mas... qual é a vontade de Deus?

Leia João 6:40 e responda a esta pergunta. Escreva a resposta abaixo:


8. Jesus veio até você. O que vai acontecer se você for até Jesus? (João 6:37)


9. Leia João 6:47. O que você precisa fazer para ter a vida eterna?


Para termos a vida eterna, precisamos crer em Jesus. Muitos, no entanto, ainda não têm a vida que Jesus Cristo oferece.

Jesus Cristo explica porque essas pessoas se encontram nessa situação.

10. Leia João 5:40 e responda: Por que muitas pessoas ainda não têm a vida eterna?


Vamos resumir tudo o que já aprendemos:
— Jesus veio ao mundo realizar a vontade de Deus.
— A vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna.
— Para ter a vida eterna, você precisa ir até Jesus.

Neste instante, gostaria que você refletisse em sua experiência. Você já foi até Jesus?

Você quer comer espiritualmente da carne de Jesus e beber do seu sangue, ou, em outras palavras, crer nele de todo o coração?


11. Então leia João 6:53. Qual é a única maneira de você ter a vida nova que Jesus oferece?




ESTUDO 3 - JESUS, A VERDADE PARA SUA FÉ !

Enumere duas coisas importantes que Jesus ensinou:
1)

2)

Ás vezes ficamos confusos com as opiniões diferentes acerca deste tema. O que Jesus ensinou sobre Deus, sobre a situação do homem, ou sobre o mundo?
Jesus foi o maior mestre de todos os tempos. O estudo de suas doutrinas é fascinante. Hoje você vai ter a oportunidade de aprender, na Bíblia, por que os ensinos de Jesus maravilharam tanto as pessoas.

1. Leia João 7:46. Os servidores (guardas) estavam muito impressionados?


2. A doutrina de Jesus deixa as pessoas maravilhadas. Leia João 7:16 e responda: De quem é a doutrina de Jesus?


3. Muitos duvidam que a doutrina de Jesus venha de Deus. De que você precisa para ter certeza que a doutrina de Jesus foi dada por Deus? (João 7:17).


Vamos recordar o que aprendemos?
— A doutrina de Jesus foi dada por Deus.
— Você terá certeza que a doutrina de Jesus é de Deus quando praticá-la em sua vida.

Agora vamos aprender um pouco mais:

4. O que vai acontecer se você não ouvir as palavras de Deus? (João 8:12).



Quem está afastado de Deus não pode ter a real felicidade. O melhor é que você esteja junto dele, como um amigo.

5. Leia João 15:14 e responda: Como você pode ser amigo de Jesus?


6. Leia João 18:37 e responda: Para que Jesus veio ao mundo?


7. A missão de Jesus era importante, mas Pilatos tinha uma dúvida. Leia a primeira parte do verso seguinte (João 18:38) e responda: Que dúvida Pilatos tinha?



8. Será que você também tem dúvidas, como Pilatos? Afinal, quem é a verdade? (João 14:6).


Já aprendemos muitas coisas importantes:
— Jesus veio ensinar a verdade.
— Jesus é a verdade.

9. Agora responda: O que vai acontecer quando você conhecer a verdade? (João 8:32).


Se você crê em Jesus e conhecer a verdade, terá a liberdade. Existe uma coisa que está nos escravizando a todos, e por isso precisamos de libertação. Você quer saber o que o escraviza? Então, vamos continuar?

10. Leia João 8:34. O que está prendendo você?


11. Todos que seguem a Jesus estão livres da condenação do pecado. Leia João 8:31 e responda: O que você precisa fazer, para se tornar discípulo de Jesus?


12. O que var acontecer se você guardar (ter com você) a palavra de Jesus? João 8:51.


A morte a que Jesus se refere é a separação eterna de Deus.

Já estudamos que se você obedecer aos ensinos de Jesus obterá:

 Libertação do pecado (“A verdade vos liberará”)
 A vida eterna (“Não verá a morte”)

13. Para terminar, leia João 14:21 e responda: O que vai mudar em sua vida se você guardar os mandamentos de Jesus?




ESTUDO 4 - JESUS, A LUZ PARA O SEU CAMINHO !

Você é muito importante para Jesus, sabia?

Responda a essa pergunta: O que você acha que Jesus pode fazer em sua vida?


O objetivo desta lição é responder esta questão com você.

Nos outros estudos vimos por que Jesus veio ao mundo e o que ele ensinou. 
Agora mostraremos como você pode aplicar tudo isto em sua vida. Você está animado? Então vamos começar o estudo.

1. Leia João 1:1-3. Quem criou você? (Lembre-se que o “Verbo” e Jesus são a mesma pessoa).


2. Veja o texto de João 2:24 e 25. Quem sabe o que você pensa no seu coração (intimo)?


3. Jesus conhece toda a sua vida porque foi ele quem criou você. Na verdade, todas as coisas pertencem a Jesus e, sendo assim, todos deveriam obedecer a ele. Você concorda? No entanto, isto não acontece. Leia João 1:11 e escreva o que as pessoas fizeram com Jesus:


4. Jesus é a luz que veio para iluminar a todos, mas nós não o recebemos. Por que os homens não receberam a Jesus? (João 3:19).


5. Os homens são maus e suas obras são más. Jesus, certa vez, lançou um desafio que mostra que todos são iguais. Leia João 8:3-9. Torne a ler o verso 7 e responda: O que todos os homens têm?


6. Leia João 15:22. Existe desculpa para o pecado?


Vamos fazer um resumo do que já aprendemos?
— Jesus criou e conhece todos os homens.
— Os homens não receberam a Jesus porque preferiram continuar no pecado.
— As pessoas não têm desculpas para os seus pecados.

7. Todas as pessoas são pecadoras, inclusive eu e você. Jesus disse que não há desculpa para os nossos pecados.

De acordo com a Bíblia, só existe uma solução para o problema do pecado do homem. Leia João 1:29 e responda: Quem pode tirar seus pecados?


8.	Na Bíblia, o pecado é comparado com as trevas. Só Jesus pode salvar você desta situação. Leia João 12:46. Por que Jesus veio ao mundo?


9.	O que vai acontecer se você não crer em Jesus? (João 8:24).


Infelizmente, se você não tomar uma decisão de crer realmente em Jesus, vai continuar no pecado, e estará espiritualmente morto por causa disto. Mas isto não precisa ficar assim.

10. Leia João 11:9 e responda:
a)	O que acontece com “quem anda na luz” ?

b)	O que acontece com quem anda nas trevas? (João 11:10).

c)	Como você deve andar? (João 12:35-36).


11. Leia as palavras de Jesus em João 9:5. Quem pode dar a luz para a sua vida?


12. O que vai acontecer se você seguir a Jesus? (João 8:12).


Como foi visto, só existem duas opções para você:
— Viver nas trevas do pecado.
— Viver na luz, com Cristo.

Você quer seguir a Jesus Cristo a partir de agora, andar com ele e convidá-lo para “entrar em seu coração?”.


Reflita a respeito do que tem sido a sua vida. Sem a luz de Jesus, você permanecerá nas trevas do pecado. Venha para a luz! Tome uma decisão agora!

Você gostaria de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Então faça esta oração: "Deus Pai, aqui estou, com fé, pedindo que entres na minha vida. Tira os meus pecados. Quero receber o teu perdão e aceitar Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Confio em Ti. Amém" .

Continue estudando e lendo a Palavra de Deus, vivendo pela fé no Senhor Jesus e obedecendo a Seus ensinos.

Deus te abençoe!


Nota: recomendamos você integrar-se a um grupo de discípulos de Cristo, onde a Bíblia é lida e explicada e há proclamação do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor.


Permitido a reprodução, livremente, desde que a distribuição se dê de forma gratuita e preservado-se a integridade do conteúdo.

