
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Que testemunho é dado quanto a vida de Cristo 
na terra?  



O qual não cometeu pecado,  
nem na sua boca se achou engano. 

 
1 Pedro 2:22 



2. O que de fato é verdade sobre todos os membros  
da família humana? 



Porque todos pecaram  
e destituídos estão da glória de Deus; 

 
Romanos 3:23 



3. Com que pergunta desafiou Cristo a Seus inimigos? 



Quem dentre vós me convence de pecado? 
E se vos digo a verdade, por que não credes? 

 
João 8:46 



4. Até que ponto foi Cristo tentado? 



Porque não temos um sumo sacerdote 
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; 

porém, um que, como nós,  
em tudo foi tentado, mas sem pecado. 

 
Hebreus 4:15 



5. Qual era a natureza de Cristo aqui na terra? 



E, visto como os filhos  
participam da carne e do sangue,  

também ele participou das mesmas coisas, 
para que pela morte aniquilasse  

o que tinha o império da morte, isto é, o diabo; 
 

Hebreus 2:14 



6. Até que ponto Jesus foi semelhante a nós? 



Por isso convinha que em tudo  
fosse semelhante aos irmãos,  

para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote 
 naquilo que é de Deus,  

para expiar os pecados do povo. 
 

Hebreus 2:17 



7. Para condenar o pecado na carne, de forma justa, 
como era a carne de Cristo? 



Porquanto o que era impossível à lei, 
visto como estava enferma pela carne,  

Deus, enviando o seu Filho  
em semelhança da carne do pecado,  

pelo pecado condenou o pecado na carne; 
 

Romanos 8:3 



8. Pelo poder de quem viveu Cristo a vida perfeita? 



Não crês tu que eu estou no Pai,  
e que o Pai está em mim?  

As palavras que eu vos digo  
não as digo de mim mesmo,  

mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. 
 

João 14:10 



9. Que abnegado desígnio tinha sempre Jesus  
diante de Si? 



Porque eu desci do céu, 
não para fazer a minha vontade,  

mas a vontade daquele que me enviou. 
 

João 6:38 



10. Os passos de quem devemos seguir agora? 



Porque para isto sois chamados; 
pois também Cristo padeceu por nós, 

deixando-nos o exemplo, 
para que sigais as suas pisadas. 

 
1 Pedro 2:21 



11. Como deve andar o cristão? 



Aquele que diz que está nele,  
também deve andar como ele andou. 

 
Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo,  

assim também andai nele, 
 

1 João 2:6 / Colossenses 2:6 



12. Que sentimento devemos ter? 



De sorte que haja em vós  
o mesmo sentimento  

que houve também em Cristo Jesus, 
 

Filipenses 2:5 



13. Que exemplo deu Cristo, ainda criança,  
à obediência prestada aos pais? 



E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. 
E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. 

 
Lucas 2:51 



14. Como são descritas sua meninice e juventude? 



E crescia Jesus 
em sabedoria, e em estatura, e em graça  

para com Deus e os homens. 
 

Lucas 2:52 



15. Que exemplo deu Cristo com respeito ao batismo? 



Então veio Jesus da Galiléia ter com João,  
junto do Jordão, para ser batizado por ele.  

Mas João opunha-se-lhe, dizendo:  
Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? 

Jesus, porém, respondendo, disse-lhe:  
Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir  

toda a justiça. Então ele o permitiu. 
 

Mateus 3:13-15 



16. Como nos ensinou Jesus a vida de oração? 



E aconteceu que,  
quase oito dias depois destas palavras, 

tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago,  
e subiu ao monte a orar. 

 
Lucas 9:28 



17. A que espécie de trabalho dedicou Jesus Sua vida? 



Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré  
com o Espírito Santo e com virtude; 

o qual andou fazendo bem,  
e curando a todos os oprimidos do diabo,  

porque Deus era com ele. 
 

Atos 10:38 



18. Por quem e por que deixou Cristo  
as riquezas celestes? 



Porque já sabeis  
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que,  
sendo rico, por amor de vós se fez pobre;  

para que pela sua pobreza enriquecêsseis. 
 

2 Coríntios 8:9 



19. Quando injuriado e maltratado, que fazia Ele? 



O qual, quando o injuriavam, não injuriava, 
e quando padecia não ameaçava,  

mas entregava-se àquele que julga justamente; 
 

1 Pedro 2:23 



20. Como orou Ele pelos que o crucificaram? 



E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, 
porque não sabem o que fazem.  

E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. 
 

E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, 
como também os vossos príncipes. 

 
Lucas 23:34 / Atos 3:17 



21. O que o exemplo de Cristo faz com o pecador 
arrependido e convertido? 



Qualquer que permanece nele não peca; 
qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 

 
1 João 3:6 



22. Por que Cristo é o nosso exemplo? 



Tenho-vos dito isto, 
para que em mim tenhais paz;  

no mundo tereis aflições,  
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 

 
João 16:33 



Ao que vencer lhe concederei  
que se assente comigo no meu trono;  

assim como eu venci,  
e me assentei com meu Pai no seu trono. 

 
Apocalipse 3:21 



. .


