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INTRODUÇÃO

Já estamos na quarta semana da nossa série especial sobre a vida de Jesus. Para aquecer a reunião de hoje, desafie os presentes a 
compartilharem:

• O que mais marcou sua vida nos dois primeiros estudos sobre a vida de Jesus?

• Quais suas expectativas para os próximos temas sobre Jesus?

• Você tem acompanhado a leitura bíblica do nosso plano “Firmes até o fim”? Conte um testemunho do seu tempo devocional.

• Você já assistiu algum episódio do seriado “The Chosen”? Como foi?

QUEBRA-GELO

Prepare-se para testar seus conhecimentos sobre a vida de Jesus:

Pergunta Resposta

Como era a aparência de Jesus? A única menção sobre a aparência de Jesus está em uma profecia 
de Isaías 53:2

Quais milagres Jesus fez na adolescência? A bíblia não menciona nenhum milagre feito por ele nesta idade.

O que Jesus fazia antes de tomar decisões importantes? Orava.

Qual era a posição política de Jesus? Jesus não era um reformador político e seu Reino não é deste 
mundo. Ver João 18:36, João 6:15, Lucas 12:14, Daniel 7:14 

Por qual valor Jesus foi traído por Judas? 30 moedas de prata.

Porque os judeus colocaram guardas na entrada no túmulo de  
Jesus?

Ver Mateus 27:62-66

O MINISTÉRIO DE JESUS 

Jesus veio à terra com uma missão: inaugurar o Reino de Deus. Todo o seu ministério apontou nessa direção. Na lição de hoje, vamos 
estudar dois textos bíblicos que falam de maneira resumida sobre isso. Que o Espírito Santo implante o Reino de Deus “em” e “no meio 
de” nós!

Texto-base: Lucas 4.14-30 e Mateus 4.23-25

O ministério de Jesus teve início logo após o seu batismo por João Batista, um período de quarenta dias de jejum no deserto e sua tenta-
ção pelo diabo. Em seu batismo, ele recebeu a unção do Espírito Santo, a confirmação de sua identidade de Filho de Deus e a aprovação 
de Deus Pai. Em seu jejum, ele buscou intensamente ao Pai. Em sua tentação, ele foi testado e aprovado, mostrando-se, assim, apto para 
realizar a missão de inauguração do Reino de Deus na terra. Os textos-base desta lição nos apresentam de maneira resumida o ministé-
rio realizado por Jesus durante os seus dias entre os homens. Quais são os elementos deste ministério? São eles:

1. A unção do Espírito Santo

Pergunta: Qual era a fonte do poder de Jesus? 

Lucas 4.14 diz: “Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito”. Além disso, após ler o trecho do livro do profeta Isaías que diz “O 
Espírito do Senhor está sobre mim” (v.18), Jesus disse que nele esse texto encontrava o seu cumprimento, ou seja, Ele era o Ungido de 
Deus (vv.20-21).

Em seu ministério, Jesus não realizou grandes e extraordinários feitos porque era Deus, mas, sim, porque tinha a unção do Espírito 
Santo. Se assim não fosse, ele não teria dito aos seus discípulos: “Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. 
Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai” (João 14.12). Apenas mediante a unção do Espírito Santo, der-
ramado pelo próprio Jesus após a sua ascensão (João 16.7; Atos 1.8), os discípulos fariam as obras que Ele fez e ainda maiores. Além 
disso, apenas após o batismo nas águas e a unção do Espírito Santo é que Jesus iniciou o seu ministério, o que demonstra que foi uma 
obra baseada nessa unção. 

2. A pregação do Evangelho do Reino

Pergunta: Qual público acolhia melhor a presença e mensagem de Jesus? Porque isso acontecia?

Lucas 4.18-19 diz: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. (...) e proclamar o ano 
da graça do Senhor”. Mateus 4.23 diz: “Jesus foi por toda a Galiléia, (...) pregando as boas novas do Reino”.

Em seu ministério, Jesus pregou o Evangelho do Reino. A palavra “Evangelho” significa “boas notícias”. Quais são as boas notícias? De 
acordo com o anjo de Lucas 2.10-11, a boa notícia é que Jesus é o Salvador. Segundo Paulo, em 1Coríntios 15.3, a boa notícia é que 
“Cristo morreu pelos nossos pecados”, ou seja, em Cristo, os seres humanos podem ter os seus pecados perdoados e serem, assim, 
reconectados com Deus. 

A partir disso, Jesus começou o seu ministério pregando: “O tempo é chegado. (...) Arrependam-se e creiam nas boas novas!” (Marcos 
1.15). O primeiro apelo do Evangelho é que os seres humanos reconheçam, confessem e se arrependam dos seus pecados, pois estes os 
separam de Deus (Romanos 3.23; 6.23; Isaías 59.2). O segundo é que creiam em Cristo como a solução para esse problema, pois através 
dele os pecados da humanidade são perdoados, havendo, assim, reconexão com Deus e resgate da morte espiritual.
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3. O ensino dos princípios do Reino

Pergunta: Qual a diferença do ensino de Jesus em comparação com os demais mestres de sua época?

Mateus 4.23 diz: “Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles”. Jesus tinha dois tipos de mensagem: a pregação do 
Evangelho do Reino às multidões e o ensino dos princípios do Reino aos discípulos. Sendo assim, ele tinha dois tipos de fala para dois 
distintos tipos de público: a pregação para as multidões e o ensino para os discípulos. Ao falar para as multidões, geralmente, Jesus 
fazia uso de parábolas, por causa de seu aspecto cotidiano e misterioso. Mateus 13.34 diz: “Jesus falou todas estas coisas à multidão 
por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola”. Já com os discípulos, ele ensinava de maneira clara os princípios do Reino 
de Deus. Ele disse aos discípulos, em Marcos 4.11: “A vocês foi dado o mistério do Reino dos seus, mas aos que estão de fora tudo é dito 
por parábolas”. Complementando essa idéia, Marcos 4.34 diz: “Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a 
sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo”. 

O chamado “Sermão do Monte” (Mateus 5-7) é o melhor exemplo de Jesus ensinando os princípios do Reino aos seus discípulos. Mateus 
5.1-2 diz: “Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los”.

4. A cura e a libertação dos necessitados

Pergunta: Qual público acolhia melhor a presença e mensagem de Jesus? Porque isso acontecia?

Lucas 4.18 diz: “Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos”. 
Mateus 4.23-24 diz: “Jesus foi por toda a Galiléia, (...) curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se es-
palharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos: endemoninhados, epiléticos 
e paralíticos; e ele os curou”.

Em seu ministério, Jesus curou os enfermos de suas doenças e libertou os cativos de espíritos malignos. Geralmente, ele realizava esses 
milagres em meio às multidões, para confirmar a pregação do Evangelho do Reino e despertar a fé nas pessoas (Marcos 16.20; João 
2.23).

5. A aceitação e a rejeição das pessoas

Pergunta: Porque Jesus gerava reações tão fortes e extremas nas pessoas?

Lucas 4.14-15 diz: “Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas 
sinagogas, e todos os elogiavam”. Mateus 4.24-25: diz: “Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria (...). Grandes multidões o 
seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão”. Jesus, por conta de seus milagres e de 
suas palavras, gozou de grande aceitação e fama na Palestina do primeiro século. Entretanto, por conta dos mesmos milagres e pala-
vras, sofreu intensa rejeição e perseguição. O mesmo texto de Lucas 4 diz: “Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando 
ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de 
atirá-lo precipício abaixo” (Lucas 4.28-29).

Em seu ministério, o status de Jesus oscilou entre a aceitação entusiástica e a rejeição violenta. Entretanto, ele não se pautava por isso. 
Ele conhecia o coração do homem e sabia que os interesses é que o orientam. Quando o discurso de Jesus agradava às pessoas, essas 
o amavam. Quando as desagradava, elas o abandonavam (João 6.60-66). 

CONCLUSÃO

O ministério de Jesus inaugurou o Reino de Deus e causou um grande impacto na Palestina da época. Ao ser questionado por alguns 
discípulos de João Batista se ele era, de fato, o Messias prometido, ele responde: “Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo 
e vendo: os cegos vêem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas 
são pregadas aos pobres; e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa” (Mateus 11.4-6).

Mesmo recebendo aceitação e rejeição oscilantes da parte das pessoas, Jesus, na unção do Espírito Santo, pregou o Evangelho, ensinou 
os princípios do Reino e curou e libertou os necessitados, inaugurando, assim, a presença do Reino de Deus na face da terra. 

REFLEXÕES E DESAFIOS

1. O que Jesus pode fazer por nós?

2. O que nós podemos e temos que fazer em nome dele?

3. Como a célula pode continuar o ministério iniciado por Jesus?

4. Como Jesus lidou com a aceitação e a rejeição e como nós devemos lidar com elas?

AVISOS 

CCM Inscrições abertas  

Os cursos Descubra, Cresça 1 e 2, Lidere 1, 2 e 3, estão com matrículas abertas. Além disso, temos uma grande novidade, são as novas 
turmas do Avance que abordarão os mais variados assuntos como: batalha espiritual, cura interior, sexualidade e diversas classes de 
aprofundamento bíblico. Para se inscrever e conhecer melhor o novo Avance, acesse www.central.online/ccm. 

Cursos Central da Família l Novas turmas

Os cursos Antes de Sermos Um (noivos) e Casais Vencedores (casados) estão com inscrições abertas. As aulas começarão na primeira 
quinzena de agosto online e presencialmente. Inscreva-se e saiba mais no site da Central. Vagas limitadas. 

Cultos presenciais 

Com todos os cuidados necessários, estaremos prontos para receber você. Para participar dos cultos, é obrigatório se inscrever com 
antecedência. Inscrições abertas toda quarta-feira,a partir das 12h, em www.central.online/cultos-presenciais.


