
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1.  Dê uma nota de 0 a 10 , como se fosse uma nota de prova para 

a sua semana, e depois explique porque ela foi aprovada ou 
reprovada na media final?

2. Que bom hábito você pensa ser o mais difícil de desenvolver? 
Por quê?

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
No dia 27 de fevereiro de 1991 no auge da Operação “Tempestade 
no Deserto”, Ruth Dillow recebeu uma mensagem do Pentágono que 
nenhuma família de militar quer  ouvir. Seu filho, Clayton Carpenter, 
havia pisado em uma mina terrestre e perdera a vida no Golfo Pérsico. 
Ela escreveu: “Não consigo nem começar a descrever minha tristeza e 
espanto. Quase que mais intenso do que eu pudesse suportar. Por três 
dias eu só chorei. Por três dias eu expressei raiva pela minha perda. 
Por três dias as pessoas ao meu redor tentaram me confortar sem um 
pingo de sucesso, pois não havia como aceitar tamanha perda ou dor.”
Depois de passados os três piores e mais difíceis dias de sua vida, o 
telefone tocou mais uma vez. E a voz disse: “ Mãe... sou eu. Eu estou 
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vivo.” Ruth Dillow continua sua historia dizendo que não conseguiu 
acreditar a principio, mas, ao reconhecer sua voz, a voz de seu filho, ela 
teve certeza de que ele estava vivo. E ao descrever a sequencia dos fatos 
não sabia se ria, chorava ou dava cambalhotas. Por que o filho que 
para ela estava morto, de fato agora estava vivo.” E disse mais “Tenho 
certeza de que nenhum de vocês possa fazer a menor ideia de como 
eu me senti”. A Sra. Dillow comentou que dois oficiais do exercito 
chegaram logo após a ligação para confirmar que seu filho realmente 
estava vivo. Ela disse que seu filho não tinha a menor ideia de como 
o engano poderia ter ocorrido. “Alguém se confundiu feio”. Disse ela. 
“Ele se feriu, sim. E vai levar umas seis semanas pra ficar bem. Ele disse 
que o ferimento foi na mãos e no pés.”
Clayton Carpenter era mecânico de Blindados Táticos da 1a Divisão 
de Cavalaria com base em Ft. Hood Tx. (Fort Hood Texas).

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

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “O Jardim do Túmulo”
4. Porque a ressureição de Jesus Cristo é tão importante para                

o Cristianismo?
5.  O que significa Batismo?

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6.  O que significa para você que “Por causa da Cruz nós temos uma 

nova vida em Jesus?”
7. Em sua opinião, qual o aspecto mais interessante do programa 

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

sagem de hoje? 1 Coríntios 15:20-23 e Gálatas 3:27

AGINDO EM COMUNIDADE
9. Que lições você está levando desse estudo hoje? 
10. Como você pode falar e compartilhar essa lição?
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