
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1. Apresente-se aos demais, e mencione algo do qual você esteja 

empolgado e que está para acontecer nos próximos 3 meses. 
2. Pense num presente muito especial que você tenha recebido e 

responda as seguintes perguntas:
Qual foi o presente?
Quem o deu para você?
Qual era a ocasião?
Por quê este presente é tão especial para você?

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
Existem 446 pontes em Pittsburgh. Isso a torna oficialmente a cidade 
com o maior número de pontes no mundo, tendo 3 pontes a mais 
que o segundo lugar, Veneza na Itália, antiga detentora do recorde. 
A Ponte “Fort Duquesne” atualmente serve de conexão entre a Zona 
Norte e o Centro da Cidade passando por cima do Rio Alleghane. 
Mas nem sempre foi assim.
A parte final da ponte foi concluída em 1963, mas foi aberta ao trafego 
somente em 17 de outubro de 1969. De acordo com um artigo no 
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jornal “The Pittsburgh Press”, “burocracia e desacordos de governo” 
impediram o seu término por mais alguns bons anos, dando a ela o 
apelido de “A ponte do Nada à Lugar Nenhum”.
A falta de rampas de acesso fizeram com que a ponte ficasse suspensa 
no ar, tornando-a inútil.
Em 12 de dezembro de 1964, o aluno universitário Frederik Williams 
em seu carro num voo de mais de 50 metros no ar pela rampa não 
concluída aterrissou próximo a margem do rio com o veículo de 
cabeça para baixo. Ele saiu do carro e da água tremulo mas sem 
ferimentos graves.

3.  Na sua visão, qual é a lógica de não se beneficiar de alguma coisa 
que esteja a sua disposição? Você consegue pensar em algo que 
esteja a sua disposição e você não esteja tirando proveito?

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Belém”
4. Complete a frase de Angelus Silesius:

“Se Cristo tivesse nascido em Belém ______________ vezes mas 

não em ti, então estarás eternamente __________________ .”
5. Quais são os 3 passos apresentados no vídeo que explicam como 

Jesus pode nascer em mim.

A. Abra o seu _______________________________

B. Aprenda mais sobre ________________________

C. ________________________________________

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6. O que significa para você que Jesus é o presente do céu mais 

especial de todos dado para nós?
7. Qual foi o aspecto mais interessante do vídeo de hoje para você?
8. Como os seguintes versos bíblicos contribuem para a mensagem 

de hoje? João 1:9-13 e João 3:16-18

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

pessoas?
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