
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1. Apresente-se e compartilhe (com o grupo) um hobby no qual você real-

mente gosta de se envolver, e um hobby que você não esta praticando 
mas gostaria de experimentar. 

2. Você já recebeu uma nota de dinheiro falsa? Se sim, como você 
se sentiu? Se não, como você acha que reagiria?

3. Você consegue identificar uma nota de R$20 Reais original? Você 
saberia dizer quais são os elementos de segurança da nota original?

Para mais informações acesse: https://www.bcb.gov.br/novasnotas/no-
ta-20-reais.html

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
David Greenglass foi um traidor da Segunda Guerra Mundial. Ele 
entregou segredos atômicos aos russos e depois fugiu para o México 
após a guerra. Seus conspiradores tentaram o ajudar ao planejarem 
um encontro com o Secretario do Embaixador Russo na Cidade do 
México. Identificação apropriada para os dois lados tornou-se es-
sencial. Greenglass se identificaria por meio de 6 sinais combinados 
de antemão. Tais instruções haviam sido dadas para ambos o secre-
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tario e Grennglass, então não haveria a possibilidade de cometerem 
qualquer erro. Os Sinais eram os seguintes: (1) após chegar a Cidade 
do México, Greeenglas deveria escrever uma carta para o secretario 
assinando ao final dela como “I. JACSON”; (2) depois de 3 dias ele 
deveria ir até a Plaza de Colon, que se encontra na Cidade do Méx-
ico, e (3) ficar em pé em frente a estatua de Colombo (4) com seu 
dedo médio apontando para seu livrinho manual de viagem. Além 
disso, (5) quando fosse abordado, ele deveria dizer que o dia estava 
muito bonito e que ele era de Oklahoma. Então (6) o secretario daria 
a ele um passaporte. Os seis sinais pré-combinados deram certo.

4. Em sua opinião, porquê estes seis sinais específicos e característicos 
se fizeram necessário? Quais seriam os riscos de haver menos sinais?

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Venha e Veja”
5. Quais são os 8 sinais de identificação apresentados no vídeo?

1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

4.__________________________________________________

5.__________________________________________________

6.__________________________________________________

7.__________________________________________________

8.__________________________________________________

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6. O que significa para você que Jesus cumpriu mais de 300 Profe-

cias Messiânicas?
7. Qual foi o ponto mais interessante do vídeo de hoje?
8. De que maneira os seguintes versos contribuem para com a 

mensagem de hoje? Lucas 24:25-27 e João 5:39, 40

AGINDO EM COMUNIDADE
9. Que lição você está tirando deste estudo? 
10. Como você pode falar dessa lição e compartilhar com outras pessoas?
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