Procurando Jesus na Terra Santa
LIÇÃO 8

CAFARNAUM

COMEÇANDO EM COMUNIDADE
1. Apresente-se e fala e aos colegas sobre algo motivador ou bom
que tenha acontecido essa semana.
2. Alguma vez na vida você já foi salvo por alguém ou já resgatou
alguém de algum perigo ou situação extrema? Como foi? Qual
seu sentimento em relação ao ocorrido.
EXPLORANDO EM COMUNIDADE
John Paton foi missionário nas Ilhas Nova Hébridas. Uma noite
nativos hostis rodearam a sede da missão local com a intenção de
atear fogo nas dependências e matar a família missionaria. Paton e
sua esposa se colocaram de joelhos em oração durante aquela que
foi uma noite de terror, para que Deus os livrasse dos perigos e da
morte. Quando o dia raiou eles ficaram maravilhados ao ver os
temíveis nativos simplesmente tinham ido embora.
Um ano mais tarde o chefe daquela tribo entregou sua vida a Jesus
e se converteu. Ao lembrar do que acontecera, Paton perguntou ao
chefe o que o havia impedido de queimar a casa e matar sua família.
Ao que o chefe da tribo lhe respondeu surpreso, “Quem eram todos
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aqueles homens lá com vocês”? Paton sabia que não havia homem
algum com eles dentro da casa; mas o chefe disse ter tido medo
de atacar pois eles haviam visto homens muito altos com roupas
reluzentes e espadas em punho rodeando a sede da missão.
3. Como um todo, o que mais tocou você em relação a essa história?
ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Cafarnaum”
4. Faça uma lista de pelo menos 3 ensinamentos de Jesus no Sermão
do Monte:
a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
5. As 3 principais lições do episódio de hoje são:
a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
REFLETINDO EM COMUNIDADE
6. O que quer dizer para você que “Através de Cristo podemos ser
libertos de qualquer cadeia que nos prenda ou qualquer coisa
que controle nossas vidas”?
7. Em sua opinião, qual o ponto mais interessante do programa
de hoje?
8. Como os seguintes versos bíblicos contribuem para com a
mensagem de hoje? Salmos 50:15 e 2 Coríntios 4:16-18
AGINDO EM COMUNIDADE
9. Que lição você está tirando deste estudo?
10. Como você pode falar e compartilhar essa lição?
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