Procurando Jesus na Terra Santa
LIÇÃO 9

BETÂNIA

COMEÇANDO EM COMUNIDADE
1. Se você pudesse tirar o dia de folga amanhã, do trabalho ou até
mesmo da vida, o que você faria?
a) “Férias em Casa” - TV, ler livros, comer bobeira, ficar em casa?
b) “Aventura Local” - Bate-volta praia / montanha, trilha,
ir à algum lugar?
c) “Tocar a Vida” - Projetos pessoais, resolver assuntos na rua,
fazer suas coisas?
2. Em sua opinião, qual a importância da “esperança”? Você já
se sentiu sem esperança? Você já encorajou alguém em um
momento de desânimo ou falta de esperança?
EXPLORANDO EM COMUNIDADE
Blanche Gwinn of Elisabethton, Tennessee, pensou ter enterrado seu
filho, John, um soldado morto em combate na guerra do Vietnam
em 20 de Novembro de 1967 quando houve uma batida em sua
porta. Um representante do Exército Americano estava ali para lhe
dizer que um terrível engano havia ocorrido. Ela havia enterrado o
corpo de Quinn W. Tichnor de Louisville, Kentucky. Seu filho estava
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bem vivo no Vietnam. Uma verificação de digitais feita pelo FBI
provou a identidade correta e à partir de então o Exército Americano
providenciou uma dispensa imediata para que seu filho voltasse para
casa deixando a Guerra do Vietnam.
Poucos dias depois, Blanche deu uma calorosa recepção ao seu
filho, pois o Exército o havia colocado de imediato num voo para os
Estados Unidos com uma Dispensa de Guerra. Blanche costumava
contar essa historia para quase todas as pessoas com quem ela se
encontrava. Ver o seu filho vivo e bem era como ver um ente querido
“ressuscitar dentre os mortos”.
3. Em relação a essa história, o que mais te impactou como um todo?
ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Betânia”
4. O que representava Betânia para Jesus?
5. Quais são as três ordens de Cristo? Cada uma delas começando
com a letra “R”:
a) R________________________________________________
b) R________________________________________________
c) R________________________________________________
REFLETINDO EM COMUNIDADE
6. O que significa para você “Remova a pedra, Acredite e confie em
Jesus e verás a Glória de Deus. Mas somente se você RESPONDER.
7. Em sua opinião, qual foi o ponto mais interessante do programa
de hoje?
8. Como os seguintes versos bíblicos contribuem para com a mensagem de hoje? 1 Pedro 1:3-5 e Filipenses 4:13
AGINDO EM COMUNIDADE
9. Que lição você está tirando deste estudo?
10. Como você pode falar e compartilhar essa lição?
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