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LIÇÃO 1 
Descobrindo Jesus 

 
Nesta Lição Estudará.... 
Aprender Através da Bíblia 
     A Exactidão da Bíblia 
     O Tema da Bíblia 
     Os Registos do Novo Testamento sobre Jesus 
Aprender Através da Experiência 
     A Experiência de Outros 
     A Experiência Própria 
 
     Posso fazer-lhe uma pergunta? Quem acha que Jesus é? Algumas pessoas dizem que Ele foi um 
grande professor. Outras chamam-No de profeta, filósofo, um deus do ocidente ou um homem bom, 
cujo exemplo devemos seguir. 
     Jesus foi um grande professor e profeta, mas Ele foi muito mais do que isto. Ele foi mais do que 
um filósofo ou um exemplo para nós. Jesus não era do ocidente, então não podemos chamá-Lo de 
“um deus do ocidente”. Ele viveu no Médio Oriente, há quase dois mil anos atrás, e apesar disso 
milhões de pessoas Por todo o mundo declaram conhecê-Lo pessoalmente. Essas pessoas estariam 
prontas a morrer pela causa d’Ele. Quem é Jesus? 
 
APRENDER ATRAVÉS DA BÍBLIA 
 
A Exactidão da Bíblia 
     Para sabermos quem é Jesus, procuraremos no único livro que traz, com exactidão, um registo da 
Sua vida e dos Seus ensinamentos – A Bíblia. A Bíblia é uma colecção de 66 livros escritos por 35 a 
40 pessoas. 
     Os escritores da Bíblia eram homens de diferentes níveis e ocupações. Entre eles encontram-se 
sábios, doutores, reis, profetas, sacerdotes, negociantes, fazendeiros, pastores, oficiais e pescadores. 
     Eles viveram em épocas diferentes, dentro de um período de mais ou menos 1.600 anos. Eram 
todos homens de bem, que tinham os seguintes pontos em comum: 
     1. Todos prestavam culto a um Deus, chamado Jeová – Criador do Universo. 
     2. Todos receberam a revelação de Deus e a Sua mensagem para a Humanidade. 
     3. Todos escreveram o que Deus mandou. 
     Deus dirigiu esses homens para que não cometessem nenhum erro no registo dos factos passados, 
nas previsões dos acontecimentos futuros e na transmissão da Sua mensagem à raça humana, em todas 
as épocas e circunstâncias. Muitos anos depois, estes escritos inspirados por Deus foram postos juntos 
num livro – a Bíblia Sagrada. 
 
“Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus 
falaram, inspirados pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:21). 

 
     A Bíblia é exacta em cada detalhe. Ela é historicamente correcta. É cientificamente correcta. O 
cumprimento exacto de centenas das suas profecias, sobre nações e indivíduos, prova que ela é 
realmente a Palavra de Deus. Podemos confiar no que ela diz sobre Jesus. 
 

Para Fazer 
 

1 Quem foi Jesus? 
a) Somente um grande professor. 
b) Só um profeta. 
c) Um deus do ocidente. 
d) Alguém maior do que um professor, profeta, ou filósofo. 
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2 Onde Jesus viveu? 
a) Na Europa. 
b) No Médio Oriente.  
c) No Ocidente. 

 
3 Qual o melhor lugar para se acharem informações exactas sobre Jesus? 

a) A Bíblia. 
b) A História Romana. 
c) A Filosofia Grega. 

 
4 Circule três coisas que os escritores da Bíblia tinham em comum. 

a) Todos viveram na mesma época. 
b) Todos adoravam ao mesmo Deus. 
c) Todos receberam a revelação de Deus e a Sua mensagem. 
d) Todos escreveram aquilo que queriam. 
e) Todos escreveram o que Deus mandou. 
f) Todos cometeram erros nos seus livros. 

 
Tema da Bíblia 
     Porque 66 livros, escritos por cerca de 40 homens, num período de mais ou menos 1.600 anos, 
deveriam ser reunidos em um só livro? A razão é que todos eles discorrem sobre o mesmo tema. 
Juntos, eles mostram-nos diferentes partes do mesmo quadro. Os livros de história, leis, cânticos, 
profecias, biografias e ensinos práticos da Bíblia têm um tema central – a salvação do homem 
pecador, por um Deus amoroso. 
     As duas partes da Bíblia – o Velho e o Novo Testamento – mostram-nos a necessidade do homem 
ter um Salvador na Pessoa de Jesus. O Velho Testamento, escrito antes do nascimento de Jesus, 
contém muitas profecias sobre Ele. O Novo Testamento conta-nos de que maneira o Salvador veio ao 
mundo, e como podemos ser salvos por Ele. O tema de toda a Bíblia é a salvação para o género 
humano – centralizada em Jesus, o Salvador da Humanidade. 

 
Para Fazer 

 
5 Qual é o tema central da Bíblia? 

a) Salvação pelas leis. 
b) Salvação do homem pecador por um Deus amoroso. 
c) Salvação do homem pelo meio ambiente. 

 
6 Que parte da Bíblia contém muitas profecias sobre a vinda do Salvador? 
 
             

 
 
7 Que parte da Bíblia regista a vida do Salvador? 

 
             
 
 
Registos do Novo Testamento sobre Jesus 
     O Novo Testamento regista: 
 

1. A Vida e os ensinamentos de Jesus. 
2. A igreja que Ele fundou. 
3. As instruções para seguirmos a Jesus. 
4. Os factos futuros relacionados com a volta de Jesus. 
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     Podemos confiar na exactidão do Novo Testamento. Deus mesmo escolheu os homens que o 
escreveriam e os inspirou em cada detalhe do seu trabalho. Três coisas nos asseguram que os registos 
do Novo Testamento são verdadeiros: 1. a inspiração divina, 2. o testemunho ocular dos escritores,   
3. a investigação sistemática dos factos. 
     Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os Evangelhos chamados pelos seus nomes. Estes são os 
quatro primeiros livros do Novo Testamento. Chamamos-lhes Evangelhos, porque a palavra 
evangelho significa boas novas. A boa nova de como Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna 
é a melhor notícia que há. 
     Vemos as pessoas de diferentes modos. Pense num homem que conhece. Para uma pessoa ele é um 
vizinho; para outra, um amigo; e ainda para outras, um marido, pai, um funcionário, etc. 
     Todos poderiam escrever sobre ele, mas cada um teria uma perspectiva e ênfase diferentes ao fazê-
lo. 
     Deus inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João a escrever as boas novas sobre Jesus, focalizando 
aspectos diferentes: Mateus mostra-nos Jesus como Rei, o descendente do Rei David, que governaria 
o mundo com justiça. 
     Marcos mostra-nos Jesus como o Servo de Deus, cumprindo a vontade de Deus – o Servo sofredor 
descrito nas profecias do Velho Testamento, que veio para morrer pelos nossos pecados. 
     Lucas, o médico grego, apresenta Jesus como o Filho do Homem – o perfeito representante da raça 
humana e o remédio para os males de toda a humanidade. 
     João escreveu o seu Evangelho a mostrar-nos Jesus como o Filho de Deus – o Salvador do mundo.  
O seu livro é o relato da vida de um homem que ele conhece bem. Ele está intimamente ligado a 
Jesus. João escreve como uma testemunha para provar uma coisa – provar quem Jesus é. O seu alvo é 
convencer a todos que lêem o seu livro, de que este homem Jesus é mais do que um homem – Ele é 
Deus revelado na forma de um homem. E ele declara que todos que crêem em Jesus receberão a vida 
eterna. Esta é uma declaração maravilhosa – quase boa demais para ser verdade. Mas à medida que 
lemos na Bíblia o que outros seguidores de Jesus escreveram sobre Ele, vemos que todos eles 
concordam. O que dizem sobre Jesus é verdade. 
     Mateus e João são dois dos doze discípulos que passaram três anos na companhia de Jesus, durante 
o Seu ministério. Eles descrevem os milagres que viram Jesus fazer, relatam alguns dos Seus 
ensinamentos e contam-nos o que observaram pessoalmente na morte e na ressurreição de Jesus. João 
dá-nos a prova da divindade de Jesus e enfatiza a importância de crermos n’Ele. 
     Mateus, antes de se tornar um discípulo de Jesus, era um publicano, homem acostumado a lidar 
com documentos públicos, oficiais. Ele apresenta sistematicamente a prova de que Jesus é o Rei, a 
respeito de quem os profetas do Velho Testamento escreveram. Ele cita as profecias e o cumprimento 
delas, traça a linhagem real de Jesus e descreve a essência do Seu reino. 
     Marcos era um jovem que morava em Jerusalém na época do ministério de Jesus. Lá ele 
provavelmente encontrava-se no meio da multidão que ouviu a pregação de Jesus, presenciou os Seus 
milagres e viu-O crucificado. Mais tarde, Marcos tornou-se íntimo de Pedro (um dos discípulos de 
Jesus), e provavelmente ouviu dele alguns dos detalhes dados no seu Evangelho. 
     Lucas, o médico, investigou cuidadosamente as informações sobre Jesus. Ele escreveu dois livros 
(o seu Evangelho e Actos), para dar a um proeminente amigo um relato exacto da vida de Jesus e do 
crescimento da Sua igreja. Lucas entrevistou Maria (a mãe de Jesus) e muitos outros para ficar a 
conhecer os detalhes a respeito do nascimento milagroso de Jesus, a sua vida, a morte e a ressurreição. 
Ele também investigou a respeito de muitas curas que Jesus havia feito e descreveu o que acontecera. 
     Os escritores do resto do Novo Testamento – Pedro, Tiago, Judas e Paulo – eram todos homens 
bem qualificados para escrever sobre Jesus. Pedro tinha passado três anos na companhia d’Ele, como 
o Seu discípulo. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. Paulo tinha sido um implacável inimigo de Jesus 
e os Seus seguidores, mas um dia ele teve um encontro com Jesus que mudou completamente a sua 
vida. Daquele dia em diante Paulo dedicou-se a falar aos outros sobre Jesus. 
     Deus inspirou esses homens a escreverem para nós, tanto quanto para o povo daqueles dias, o que 
eles sabiam sobre Jesus. Todos os seus registos se harmonizam. Baseados na sua própria experiência 
eles dizem-nos como nós também podemos conhecer a Jesus e gozar a vida maravilhosa que Ele dá. 
João resume os seus relatos assim: 
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“O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco; e a 
nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho, Jesus Cristo” (1 João 1:3). 
 

Para Fazer 
 
8 Decore 1 João 1:3. 
 
9 Quem escreveu os quatro Evangelhos? 
 
             
 
10 Dê o nome do médico que escreveu sobre Jesus após cuidadosa investigação. 
 
             
 
11 Que inimigo de Jesus foi transformado após um encontro com Ele, num dia especial? 
 
             
 
12 Que é que o Novo Testamento relata sobre Jesus? 

a) Uma colecção de lendas sobre um herói lendário do primeiro século. 
b) Factos passados de boca em boca durante gerações antes de terem sido registados. 
c) Factos registados por pessoas que conheceram pessoalmente a Jesus ou que obtiveram  
    informações de outros que O conheceram. 

 
APRENDER POR EXPERIÊNCIA 
     Jesus está vivo agora e nós podemos conhecê-Lo pessoalmente! Este facto faz parte das boas novas 
do evangelho. Jesus ainda faz para as pessoas a mesma coisa que fazia há muito tempo atrás. 
 
Experiência de Outros 
     Conhece alguém que conhece Jesus pessoalmente? Isto significa mais do que só saber alguma 
coisa sobre Jesus, ou ser membro de uma igreja cristã, ou ser chamado de cristão. Conhecer a Jesus 
pessoalmente muda a vida da pessoa. Milhões de pessoas realmente conhecem a Jesus nos nossos 
dias. Elas ficariam felizes em falar-lhe sobre Ele. Algumas delas dizem: 
 
     “Eu odiava todo o mundo, mas quando Jesus entrou em minha vida Ele transformou-me. Agora eu 
amo as pessoas e quero ajudá-las.” 

 
     “Eu tinha um terrível sentimento de culpa, mas Jesus removeu-o quando eu Lhe pedi para perdoar 
os meus pecados. Ele deu-me alegria, paz e uma consciência limpa.” 

 
     “Jesus deu-me uma razão para viver, um propósito para a minha vida.” 

 
     “Jesus é a resposta para todos os meus problemas. Eu levo tudo a ele em oração, Ele mostra-me o 
que devo fazer e vem ao encontro das minhas necessidades.” 

 
     “Eu já não estou mais sozinho, porque Jesus está comigo sempre.” 

 
     “Jesus tem-me curado muitas vezes em resposta a orações” 

 
     Estes testemunhos e milhares de outros, de pessoas que realmente conhecem Jesus 
nos nossos dias, demonstram a verdade do que Deus diz:  
 
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente” (Hebreus 13:8). 
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Para Fazer 
 
13 Decore Hebreus 13:8. 
 
14 Pense: Se ouvisse pessoas a contar as suas experiências com Jesus, como as citadas acima, o 

que pensaria? Também desejaria conhecer Jesus? Estes testemunhos verdadeiros levam-no a 
pensar que Jesus poderia ser a solução para alguns dos seus problemas? 

 
Experiência Própria 
     De que maneira poderá saber melhor quem é Jesus? Pode aprender muito a respeito d’Ele, 
estudando a Bíblia. Nela encontra registados a vida e os ensinamentos de Jesus. Descobre por que Ele 
veio ao mundo e o que Ele fez por si. A Bíblia conta o que Jesus está a fazer agora e o que Ele fará no 
futuro. Pode aprender a respeito de Jesus através dos anos. Desde a época em que Jesus viveu na terra 
até o presente momento, muitas pessoas têm descoberto que Jesus Se dá a conhecer àqueles que 
realmente desejam conhecê-Lo. O que é ainda melhor é que pode conhecê-Lo pessoalmente e 
aprender por experiência própria, que o que a Bíblia diz sobre Ele é verdade. 
     Pode ser que já tenha ouvido sobre Jesus durante toda a sua vida, ou que nunca tenha escutado algo 
a respeito d’Ele. Talvez já O conheça e O ame, ou como Paulo – o inimigo de Jesus cuja vida foi 
transformada ao ter um encontro pessoal com Ele – talvez você se oponha ao evangelho. Seja qual for 
o seu conhecimento a respeito de Jesus e a sua atitude para com Ele, estas lições foram escritas para 
ajudá-lo a familiarizar-se com a pessoa d’Ele e conhecê-Lo pessoalmente. E à medida que estuda, nós 
esperamos que venha a gozar dos maravilhosos benefícios que provêm da amizade com Jesus, e nesse 
sentido oramos. 

 
Para Fazer 

 
15 Para quem estas lições foram escritas? 

a) Só para aqueles que conhecem Jesus. 
b) Só para aqueles que não conhecem Jesus. 
c) Para qualquer pessoa que queira saber quem é Jesus. 

 
16 Escolha as três melhores maneiras de saber realmente quem é Jesus. 

a) Estude o que a Bíblia diz sobre Ele. 
b) Estude o que outras religiões dizem. 
c) Faça uma comparação das religiões diferentes. 
d) Ouça o que Jesus tem feito para pessoas que O conhecem pessoalmente. 
e) Conheça Jesus pessoalmente. 
f) Ouça ideias sobre Jesus. 
g) Ouça o que os inimigos de Jesus dizem. 

 
17 Pense: Será que saber mais a respeito de quem é Jesus vai ajudá-lo de algum modo?  
       Como?  
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             


