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1. Com que notícia retornaram os oficiais enviados  
pelos principais dos sacerdotes e fariseus  

para prenderem a Jesus? 



"Ninguém jamais falou  
da maneira como esse homem fala",  

declararam os guardas. 
 

João 7:46 



2. Como ensinava Jesus Cristo ao povo? 



Porquanto os ensinava  
como tendo autoridade;  
e não como os escribas. 

 
Mateus 7:29 



E admiravam a sua doutrina  
porque a sua palavra era com autoridade. 

 
Lucas 4:32 



3. Do que estava Jesus Cristo cheio, e por isso  
pregava com verdade e autoridade? 



E Jesus, cheio do Espírito Santo,  
voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto; 

 
Lucas 4:1 



4. Com que abundância foi dado o Espírito  
a Jesus Cristo? 



Porque aquele que Deus enviou  
fala as palavras de Deus;  

pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. 
 

João 3:34 



5. Que profecia prevê como e do que Cristo iria  
pregar quando em seu ministério? 



Abrirei a minha boca numa parábola; 
falarei enigmas da antiguidade. 

 
Salmos 78:2 



6. Como se cumpriu essa profecia na vida de Cristo? 



Tudo isto disse Jesus, 
por parábolas à multidão,  

e nada lhes falava sem parábolas; 
 

Mateus 13:34 



7. Que pergunta suscitou o maravilhoso ensino  
de Cristo? 



E, chegando à sua pátria,  
ensinava-os na sinagoga deles,  

de sorte que se maravilhavam, e diziam:  
De onde veio a este a sabedoria,  

e estas maravilhas? 
 

Mateus 13:54 



8. O que disse Isaías que Cristo havia de fazer  
com a lei? 



O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça; 
engrandeceu-o pela lei, e o fez glorioso. 

 
Isaías 42:21 



9. Como alguns julgavam que Ele tinha vindo  
destruir a lei? 



Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: 
não vim abrogar, mas cumprir. 

Porque em verdade vos digo que,  
até que o céu e a terra passem,  

nem um jota ou um til jamais passará da lei,  
sem que tudo seja cumprido. 

Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, 



por menor que seja, e assim ensinar aos homens,  
será chamado o menor no reino dos céus;  
aquele, porém, que os cumprir e ensinar  
será chamado grande no reino dos céus. 
Porque vos digo que, se a vossa justiça  
não exceder a dos escribas e fariseus,  

de modo nenhum entrareis no reino dos céus. 
 

Mateus 5:17-20 



10. Que testemunho deu Nicodemos a respeito de  
Jesus Cristo? 



Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: 
Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus;  

porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,  
se Deus não for com ele. 

 
João 3:2 



11. O que as palavras de Cristo junto ao poço de Jacó 
levaram a samaritana a fazer? 



Deixou, pois, a mulher o seu cântaro,  
e foi à cidade, e disse àqueles homens: 

Vinde, vede um homem  
que me disse tudo quanto tenho feito.  

Porventura não é este o Cristo? 
 

João 4:28,29 



12. Que efeito fez os ensinos de Cristo nos dois  
homens que iam para Emaús? 



E disseram um para o outro: 
Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, 

pelo caminho, nos falava,  
e quando nos abria as Escrituras? 

 
Lucas 24:32 



13. Cristo, ao ensinar, encaminhou a atenção dos  
ouvintes para onde? 



E, começando por Moisés, 
e por todos os profetas,  

explicava-lhes o que dele  
se achava em todas as Escrituras. 

 
Lucas 24:27 



E disse-lhes: São estas as palavras  
que vos disse estando ainda convosco:  
Que convinha que se cumprisse tudo  

o que de mim estava escrito na lei de Moisés,  
e nos profetas e nos Salmos. 

Então abriu-lhes o entendimento  
para compreenderem as Escrituras. 

 

Lucas 24:44,45 



14. Qual era tema central da mensagem de Cristo, 
e razão maior de missão e ministério? 



Para não mostrar aos homens que estás jejuando, 
mas a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai,  

que vê em secreto, te recompensará. 
 

Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. 
 

Eles não perceberam que lhes falava do Pai. 
 

Mateus 6:18 / João 15:1 e 8:27 



Eu falo do que vi junto de meu Pai;  
e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. 

 

Não que alguém tenha visto o Pai,  
senão aquele que é vindo de Deus;  

só ele tem visto o Pai. 
 

João 8:38 e 6:46 



Saí do Pai, e vim ao mundo;  
outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. 

 

Crede-me que eu estou no Pai,  
e que o Pai está em mim;  

crede ao menos por causa das mesmas obras. 
 

João 16:28 e 14:11 



Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; 
e dou a minha vida pelas ovelhas. 

 

Se não faço as obras de meu Pai, 
não me acrediteis. 

 
João 10:15 e 10:37 



Perguntavam-lhe, pois: Onde está teu pai?  
Jesus respondeu: Não me conheceis a mim,  

nem a meu Pai; se vós me conhecêsseis a mim,  
também conheceríeis a meu Pai. 

 

Aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. 
 

João 8:19 e 15:23  



Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; 
e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. 

Eu e o Pai somos um. 
 

João 10:29,30 



E a vida eterna é esta: que te conheçam  
a ti só, como o único Deus verdadeiro,  
e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. 

 

E isto vos farão, porque não conheceram  
ao Pai nem a mim. 

 
João 17:3 / 16:3 



15. Como animou Seus discípulos a aguardarem o 
cumprimento da profecia? 



E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; 
ficai porém, na cidade,  

até que do alto sejais revestidos de poder. 
 

Lucas 24:49 
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