
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1.  Apresente-se ao grupo e conte alguma lembrança engraçada de 

seu pai ou de sua mãe.
2. Como você se sente quando alguém não cumprem uma 

promessa? Por que?

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
Ernest Henry Shackleton foi um explorador Irlandês que conduziu 
três expedições britânicas  ao Polo, na Antártida . Em 1914, Shackleton 
realizou sua terceira viagem para lá com seu Navio o “Endurance”, com 
planos de cruzar esse continente gelado via o intransponível Polo Sul. 
No inicio de 1915 o ‘Endurance’ ficou preso no gelo e dez meses depois 
afundou. Porém a tripulação de Shackleton já havia abandonado o 
navio para se estabelecer no gelo flutuante. Em abril de 1916 um grupo 
pequeno partiu em três pequenos barcos e finalmente chegaram a 
Ilha Elefante. Levando cinco tripulantes com ele, Shackleton saiu em 
busca de ajuda. Em um pequeno barco, os 6 homens  passaram 16 
dias cruzando 1.300 quilômetros de oceano até alcançarem a Ilha 
Geórgia do Sul. Então eles fizeram o trajeto até o  outro lado da ilha 
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a pé chegando a uma estação de caça de baleias. Os homens que 
ficaram no ‘Endurance’ foram resgatados em agosto de 1916. Nem um 
membro da tripulação se quer morreu. Shackleton perguntou a um 
dos homens que havia ficado esperando na ilha “Me explique, vocês 
estarem todos prontos e com tudo arrumado para a minha volta”. 
Vocês estavam todos em pé na margem do gelo prontos para a ordem 
de partida imediata”. O homem respondeu “Senhor, o senhor nos disse 
que voltaria para nos buscar e nunca perdemos nossas esperanças. 
Sempre que o mar ficava parcialmente descongelado, enrolávamos 
nossos sacos de dormir, arrumávamos nossas coisas dizendo uns para 
os outros ‘Talvez Shackleton venha hoje’.”
O relato da expedição do ‘Endurance’ liderada por Shackelton foi 
publicada em 1919.

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

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “Monte das Oliveiras”
4. Quais são os três itens apresentados por Jeff Potts com base em 

Atos 1:8-12?
a) A _______________________________________ de Cristo
b) A _______________________________________ de Cristo
c) A _______________________________________ de Cristo

5. O que quer dizer Amar a Segunda Vinda de Cristo?
Vigiar e __________, estudar a _________________ de Deus, 
permanecer ___________ e compartilhar _________________.

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6.  O que quer dizer para você que “... o céu é real. Não mais morte. 

Não mais tristezas. Não mais choro. Não mais dor. Somente a 
eternidade para estar com Jesus e os remidos?”

7. Qual foi aspecto mais interessante do programa de hoje?
8. Como os seguintes versos bíblicos contribuem para com a 

mensagem de hoje? Tito 2:13 e Filipenses 3:20

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

lição 14 monte das oliveiras                                                                                                     www.aResposta.com.br


