
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Com que palavras anunciara João batista  
o ministério de Cristo? 



Eu vos batizo com água, em sinal de penitência, 
mas aquele que virá depois de mim  

é mais poderoso do que eu  
e nem sou digno de carregar seus calçados.  
Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. 

 
Mateus 3:11 



2. Que idade tinha Jesus quando começou  
Seu ministério? 



Quando Jesus começou o seu ministério, 
tinha cerca de trinta anos,  
e era tido por filho de José,  
filho de Heli, filho de Matat, 

 
Lucas 3:23 



3. Por que ato e com que miraculosas manifestações 
foi iniciado Seu ministério? 



Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré,  
da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. 

No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus 
abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. 

E ouviu-se dos céus uma voz: "Tu és o meu Filho  
muito amado; em ti ponho minha afeição." 

 
Marcos 1:9-11 



4. Por que experiência passou Jesus  
antes de entrar em Seu ministério? 



E logo o Espírito o impeliu para o deserto. 
Aí esteve quarenta dias.  

Foi tentado pelo demônio  
e esteve em companhia dos animais selvagens. 

E os anjos o serviam. 
 

Marcos 1:12,13 



5. Com que foi Jesus ungido para Sua obra? 



Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré  
com o Espírito Santo e com o poder,  

como ele andou fazendo o bem e curando todos  
os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. 

 
Atos 10:38 



6. Onde começou Jesus Seu ministério? 



Jesus então,  
cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia. 

E a sua fama divulgou-se por toda a região. 
Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. 

 
Lucas 4:14,15 



7. Como anunciou Ele a Sua missão em Nazaré? 



Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado.  
Entrou na sinagoga em dia de sábado,  

segundo o seu costume, e levantou-se para ler.  
Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.  

Desenrolando o livro,  
escolheu a passagem onde está escrito: 



O Espírito do Senhor está sobre mim,  
porque me ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova 

 aos pobres, para sarar os contritos de coração, 
para anunciar aos cativos a redenção,  

aos cegos a restauração da vista,  
para pôr em liberdade os cativos,  

para publicar o ano da graça do Senhor. 



E enrolando o livro,  
deu-o ao ministro e sentou-se;  

todos quantos estavam na sinagoga  
tinham os olhos fixos nele. 
Ele começou a dizer-lhes:  

Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. 
 

Lucas 4:16-21 



8. Que impressão produziu no povo Sua pregação? 



Todos lhe davam testemunho 
e se admiravam das palavras de graça, 
que procediam da sua boca, e diziam: 

Não é este o filho de José? 
 

Lucas 4:22 



9. Por que se admirava o povo de Cafarnaum 
de Seus ensinos? 



Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia,  
e ali ensinava-os aos sábados. 

Maravilharam-se da sua doutrina,  
porque ele ensinava com autoridade. 

 
Lucas 4:31,32 



10. Em que diferia o Seu ensino  
do ensino dos fariseus? 



Quando Jesus terminou o discurso,  
a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. 

Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade 
e não como os seus escribas. 

 
Mateus 7:28,29 



11. Como recebia a Jesus o povo comum? 



Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, 
como então é ele seu filho?  

E a grande multidão ouvia-o com satisfação. 
 

Marcos 12:37 



12. Que obra, em Seu ministério,  
se achava intimamente ligada com a pregação? 



Jesus percorria toda a Galiléia,  
ensinando nas suas sinagogas,  
pregando o Evangelho do Reino,  

curando todas as doenças e enfermidades  
entre o povo. 

 
Mateus 4:23 



13. Quão vasta era Sua fama,  
e quantos eram a Ele atraídos? 



Sua fama espalhou-se por toda a Síria: 
traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, 

os lunáticos, os paralíticos. E ele curava a todos. 
Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, 

da Decápole, de Jerusalém, da Judéia  
e dos países do outro lado do Jordão. 

 
Mateus 4:24,25 



14. Que expressão frequentemente empregada  
na narração de Seu ministério mostra a profunda  

simpatia de Cristo para com a humanidade? 



Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão,  
porque estava enfraquecida  

e abatida como ovelhas sem pastor. 
 

Quando desembarcou,  
vendo Jesus essa numerosa multidão,  

moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. 
 

Mateus 9:36 e 14:14 



15. Em que breves palavras resumiu Cristo 
o objetivo de Seu ministério? 



Pois o Filho do Homem veio  
procurar e salvar o que estava perdido. 

 
Lucas 19:10 



16. De que maneira sentia Jesus  
a falta de arrependimento de Jerusalém? 



Aproximando-se ainda mais,  
Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela... 

 
Lucas 19:41 



17. Quem Jesus responsabilizou pelo fato do povo 
de Jerusalém estarem insensível a vontade de Deus? 



Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! 
Vós fechais aos homens o Reino dos céus.  

Vós mesmos não entrais e nem deixais  
que entrem os que querem entrar. 

 
Mateus 23:13 



18. Por que os líderes religiosos haviam se tornado  
tão insensíveis a verdade espiritual? 



Nem vos façais chamar de mestres,  
porque só tendes um Mestre, o Cristo. 
O maior dentre vós será vosso servo. 
Aquele que se exaltar será humilhado,  

e aquele que se humilhar será exaltado. 
 

Mateus 23:10-12 



19. Devido a dureza dos corações dos líderes, 
no que eles haviam se tornado,  

e por consequência o povo também? 



Insensatos, cegos! Qual é o maior: o ouro ou o templo...? 
Cegos! Qual é o maior: a oferta ou o altar...? 

Guias cegos! Filtrais um mosquito e engolis um camelo. 
Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, 

para que também o que está fora fique limpo. 
 

Mateus 23:17, 19, 24 e 26 



20. Que triste constatação teve Cristo  
em Seu ministério em relação aos líderes religiosos, 

seus antepassados e futuro? 



Testemunhais assim contra vós mesmos  
que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. 

Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais! 
Serpentes! Raça de víboras!  

Como escapareis ao castigo do inferno? 
 

Mateus 23:31-33 



21. Naquele tempo do Seu ministério, como ensinou  
Cristo sobre quem poderia compreender a verdade? 



Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: 
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos,  
e as revelaste aos pequeninos. 

 
Mateus 11:25 
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