
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1.  Se semana passada fosse uma bexiga, diga algo que a encheu e 

algo que a esvaziou.
2. Quais são algumas situações que você acha estressante na vida? 

Como você reage quando está em momentos sob pressão? Você 
consegue aliviar o stress ou precisa de ajuda?

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
Em seu livro “Escrito com Sangue”, Robert Coleman conta a 
história de um garotinho cuja a irmã precisava de um transfusão 
de sangue. Ela possuía um tipo de sangue raro em comum com 
seu irmãozinho. O fato de que ele havia se recuperado da mesma 
doença havia dois anos tornavam as chances de sucesso ainda mais 
altas nessa modalidade de tratamento. O medico explicou tudo isso 
ao garotinho, destacando que sem a transfusão sua irmã morreria. 
“Nos gostaríamos de pedir que tenha coragem e aceite doar seu 
sangue para sua irmã”. O médico pediu. Johnny hesitou um pouco. 
Seu lábio inferior começou a tremer. Mas então sorriu e disse, 
“Claro, pela minha irmã; sim”. As duas crianças foram levadas em 
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cadeiras de rodas par dentro de uma sala no hospital – Mary pálida e 
emagrecida, Johnny, forte e cheio de vida. Ele sorriu para sua irmã, e 
ficou observando a medida que o sangue saia do seu corpo e entrava 
num tubo de plástico. Seu sorriso foi sumindo ao começar sentir-
se fraco e olhando ao medico fez a seguinte pergunta: “Doutor, que 
horas eu vou morrer?”
Johnny entendeu que dar seu sangue para sua irmã significava dar 
sua própria vida.

3.  Em relação a essa história, qual aspecto teve o maior impacto 
para você?

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Getsêmani”
4. Qual o significado do nome “Getsêmani”?
5.  Naquela noite, o Getsêmani se tornou:

a) Um lugar de P_____________________________________  

b) Um lugar de P_____________________________________  

c) Um lugar de P_____________________________________  

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6.  O que quer dizer que “Jesus sabe tudo sobre você? Ele sabe o que 

há de bom de mau e de pior. E Ele mesmo assim, ainda te ama”?
7. Em sua opinião, qual o ponto mais interessante do programa 

de hoje?
8. Como os seguintes versos bíblicos contribuem para com a men-

sagem de hoje? Romanos 8: 39-39 e Efésios 2: 4-5

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