
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1.  Apresente-se ao grupo e conte uma tradição que você possui com 

sua família ou amigos.
2. Em sua opinião, qual a importância de ser e sentir-se perdoado? 

Por quê?

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
Quando os primeiros missionários chegaram à província de Alberta 
no Canadá, eles receberam uma oposição feroz vinda de um jovem 
chefe indígena da tribo Cree, chamado Maskepetoon. Contudo, por 
fim ele atendeu o chamado do evangelho e se tornou um Cristão. 
Logo após sua conversão, um membro da tribo Blackfoot assassinou 
seu pai. Maskepetoon entrou a cavalo na vila onde o assassino vivia 
e exigiu que o mesmo fosse trazido em sua presença. Ao confrontar 
o homem culpado ele disse “Você matou meu pai, de agora em 
diante você deve ser o meu pai. Você andará no meu melhor cavalo 
e vai vestir minhas melhores roupas.” Em total espanto e completo 
remorso seu inimigo exclamou” “Meu filho, agora quem me matou 
foi você.” Ele quis dizer: é claro, que o ódio em seu próprio coração 
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havia se apagado por completo pelo perdão incrivelmente estendido 
a ele pelo chefe Cree.

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

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Mar da Galiléia”
4. Porque o anjo mencionou especificamente a Pedro pelo nome?
5. Através da experiência de Pedro podemos aprender pelo menos 

5 lições:

a) Ninguém é _______________________________________

b) Jesus ainda ____________________________________ você

c) O pecado _________________________________________

d) _______________________________________ seu pecado

e) Jesus ainda tem ____________________________ para você

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6.  O que significa para você que “As vezes por uma razão ou 

outra fiquemos a deriva e voltemos ao mesmo ponto em que 
nos encontrávamos antes de conhecermos Cristo... mas graças 
a misericórdia divina, através do mesmo Cristo recebemos o 
perdão e a restauração quando nos arrependemos.

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? Isaías 1:18 e Miqueias 7:18 e 19

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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