
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1.  Apresente-se e conte aos colegas uma lembrança de sua infância que 

te faça rir (mesmo que na época não tenha sido motivo de graça).
2. Alguma vez você já começou algo e depois de um tempo se 

deu conta de que estava dando tudo tão errado que, se pudesse, 
desejaria poder começar do zero; tudo de novo?

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
Há mais de dois mil anos, um jovem artista grego, Thimantes, era um 
dos protegidos de um respeitado mentor. Ao terminar Thimantes o 
que seria uma obra prima, o ilustre mentor ficou bem satisfeito com 
o progresso e desempenho do jovem aprendiz. Thimantes também 
ficou muito satisfeito com sua obra. Porém, algo interessante 
aconteceu. Thimantes ficou tão enamorado de sua linda pintura 
que não mais progrediu em suas atividades. Mas ao acordar um dia, 
entrou em choque vendo seu quadro coberto de tinta e arruinado. 
Tentando descobrir quem havia ousado cometer tal atrocidade, ficou 
mais chocado ainda ao se dar conta de que seu mestre havia sido o 
malfeitor da destruição. Seu mentor conhecia muito bem o risco de 
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repousar nos louros da vitória. Voltando se para o Jovem lhe disse: “ 
Fiz o que fiz para o seu próprio bem. Aquela pintura estava atrasando 
o seu progresso. Faça de novo! E veja se consegue melhorar.”
Thimantes ouviu o conselho de seu mentor, e prosseguiu para a 
realização de uma das obras mais importantes de toda antiguidade, 
O Sacrifício de Ifigênia. O mentor de Thimantes ja sabia aquilo que 
muitos dos grandes artista aprendem ao longo da vida, que é: Nunca 
nos darmos verdadeiramente por completos em relação a obra que 
temos em nossas mãos.

3.  Você se considera uma obra em construção? Um projeto em anda-
mento? Quais seriam algumas situações que estão contribuído 
para te moldar nesse momento?

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Batismo e Tentação”
4. Quais foram as três tentações que Jesus encarou no deserto?

a) _________________________________________________  

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________   
5.  Quais são as atitudes chave para vencer as provações, tentações e 

tribulações da vida?

a) _________________________________________________  

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________   

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6. O que significa para você que “... se alguém está em Cristo, nova 

criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”?
7. Qual foi o ponto mais interessante do vídeo de hoje em sua opinião?
8. De que maneira os seguintes versos contribuem para com a 

mensagem de hoje? Gálatas 3:27 e Romanos 6:3, 4

AGINDO EM COMUNIDADE
9. Que lição você está tirando deste estudo? 
10. Como você poderia falar e compartilhar essa lição?
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