
 

 

 

 

 
 

Segunda-feira: Não é o Tempo 
 

 
 

ENTENDENDO: Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso), baseado na verdade do 

versículo: (   ) “No princípio” significa desde que o mundo foi criado; (  ) a “Palavra” 

significa JESUS; (   ) Jesus não estava com Deu s na criação do mundo; (  ) Jesus 

é Deus. Respostas: V, V, F, V. Jesus já existia muito antes da criação do mundo, e 

Ele estava com Deus quando o mundo foi criado. 

MEMORIZANDO: Esse versículo é essencial para filho de Deus, por isso não pule 

essa etapa e decore o versículo de hoje. (  ) Memorizei 

TIRANDO A LIÇÃO: Durante as próximas semanas você meditará sobre Jesus, 

sua vida, ensinamentos e milagres. Mas é importante você saber que a história de 

Jesus não começa quando Anjo Gabriel aparece a Maria e diz que ela vai 

engravidar, mesmo ela sendo virgem. A história de Jesus existe desde sempre, 

pois antes de tudo ser criado Ele já existia. Leia a continuação do versículo-chave 

de hoje (Jo 1:3), diz que todas coisas foram feitas por ___________ de Jesus 

e sem ele, nada do que _______ teria sido ______.    

Veja alguns versículos que mostram que Jesus já existia antes da criação do 

mundo. Coloque as letras respectivas aos versículos. 

a) Pv 8:23 (  ) Jesus é o Alfa e Ômega, o início e o fim 

b) Jo 1:14 (  ) Jesus é herdeiro de todas as coisas, e Ele fez parte da criação do 

universo 

c) Jo 8:58 (  ) Jesus é eternamente o mesmo 

d) Jo 17:5 (  ) Todas as coisas foram por meio de Jesus e para Ele. Jesus já existia 

antes de todas as coisas 

e) Cl 1:16-17 (  ) Jesus se tornou homem e viveu entre nós, Ele veio do Pai, cheio de 

graça e de verdade 

f) Hb 1:1-2 (  ) Jesus participava da glória de Deus antes que o mundo existisse 

g) Hb 13:8 (  ) Jesus existia antes de Abraão 

h) Ap 1:8 (  ) Jesus existe desde a eternidade, antes de existir a terra 

No Antigo Testamento há diversas profecias sobre a vinda de Jesus a terra, leia 

os versículos a seguir e diga qual é a profecia. Durante as meditações vamos 

mostrar outras profecias além dessas. 

 

JESUS 
                                  
                     
                  
                       
 

”No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus” Jo 

1:1 
 

 



Passagem Profecia 
Gn 3:15  

Sl 16:10  

Sl 69:21  

Sl 118:22  

Is 7:14  

Is 9:6-7  

Is 53  

Is 61:1  

Mq 5:2  

Zc 9:9  

Zc 12:10  

DECIDINDO: Aprender sobre Jesus é essencial para vida do filho de Deus (  ) 

Decido fazer todas as meditações sobre Jesus com qualidade, pois quero a cada 

dia ser mais parecido com Cristo. 

COMPARTILHANDO:  “Senhor quero te agradecer por ter me criado, por 

fazer parte da minha vida. Tu és meu Deus, que vive eternamente. Amém” 
 

Terça-feira: O Propósito de Jesus vir ao mundo 
 

 
 

ENTENDENDO: De acordo com o versículo de hoje, para que o Filho do homem 

veio ao mundo? ________________________________________________ 

_____________________________________. O que significa resgatar? 

__________________. Jesus veio nos resgatar do quê? (  ) da maldade deste 

mundo (  ) do pecado, da condenação e da morte. Você acertou se marcou a 2ª 

opção! O Senhor Jesus, apesar de ser Deus, não veio a este mundo para ser servido, 

pelo contrário, Jesus veio com uma missão específica: salvar você. 

MEMORIZANDO: Meditação sem memorização não é 100%. Pare agora e decore 

o versículo. Fale em voz alta até decorar. Depois avance. (  ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Quando o pecado entrou no mundo, o ser humano ficou 

separado de Deus. Mas o amor persistente do Pai não pôde nos deixar afastados 

Dele (leia João 3:16). Assim o plano de unir novamente o homem a Deus foi: JESUS 

”Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a 

sua vida em resgate por muitos”. Mc 10:45 
 

 

Pense Nisso: Todas as profecias do antigo testamento foram cumpridas, pois 

a Palavra de Deus é verdadeira.  Essas profecias eram importantes para 

mostrar aos judeus que Jesus era realmente o Messias prometido que todos 

aguardavam. Mas infelizmente, muitos decidiram não crer, eles estavam 

enganados, pois verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus, o 

mesmo ontem, hoje e será para sempre. 



CRISTO. Isso mesmo! Leia João 3:17 e responda: Por que Deus enviou seu Filho 

ao mundo? ____________________________________________________ 

O propósito do Senhor Jesus vir a este mundo foi dar a sua própria vida para que 

você e todos os que creem Nele tenham a salvação. Com o pecado, todo ser humano 

estava condenado à morte, mas a missão específica de Jesus era nos salvar e nos 

livrar do pecado e dessa condenação. Responda o que se pede no quadro de acordo 

com os versículos citados: 
Por que o homem foi separado de Deus? ___________________________ (Rm 3:23) 

Como Deus demonstrou seu amor por nós? _________________________________ 

________________________________________________________(1 Jo 4:9) 

A quem Jesus veio salvar? ____________________________________ (Lc 19:10). 

Complete: “Pois o salário do _______________ é a ______________, mas o dom 

gratuito de Deus é a ___________________ em ___________________, nosso 

____________”.  

Como o ser humano pôde ser religado/unido a Deus? __________________________ 

________________________________________________________(Jo 14:6) 

Quem mais além de Jesus pode nos dar a salvação? ___________________ (At 4:12) 

 Pense Nisso: Muitas religiões e pessoas dizem que há várias formas de você 

chegar a Deus e aos céus, mas há somente um único caminho para se chegar a Deus, 

é através de Jesus, Ele é o ÚNICO CAMINHO, a ÚNICA VERDADE e a ÚNICA 

VIDA. Lembre-se Jesus foi o único capaz de pagar a nossa dívida do pecado, pois 

nunca cometeu pecado algum (1 Pd 2:22). Ele deu sua própria vida para salvar você 

e a todos. A prova do seu grande amor por nós foi o seu sacrifício na cruz. 

Aprendendo mais: 

Leia os versículos a 

seguir e os coloque 

nos quadrados 

corretos sobre o 

propósito de Jesus: 

SALVAÇÃO. Leia: 1 

Tm 1:15; João 5:24; 

Rm 10:9; Atos 

16:30-31. 

DECIDINDO: Viva o 

propósito do Senhor 

Jesus. Tome decisões para viver a salvação e levá-la a quem precisa. Decido: (  ) Se 

não tenho Jesus como Senhor da minha vida, vou conversar com meu (minha) líder 

sobre a salvação. (  ) Falar da salvação de Jesus para algum amigo meu que não O 

conhece. 



COMPARTILHANDO:  “Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por teu grande 

amor por mim, pela salvação que recebi sem eu merecer. Ajuda-me a dar valor ao 

teu grande amor. E ajuda-me a cumprir minhas decisões. Amém! ” 

Quarta-Feira: Nascimento de Jesus 

 

 

 

Entendendo: Procure o significado da palavra conceber: __________________ 

_________________________. Se você escreveu ser fecundada ou engravidar, 

acertou. Procure também o significado de sobrenatural: ___________________ 

____________________. Se você disse que é algo fora das leis naturais, acertou 

de novo! Agora, explique com suas palavras porque a concepção de Jesus não foi 

sobrenatural:__________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

Em uma gravidez natural, é necessário que o óvulo seja fecundado por um 

espermatozoide, através de uma relação sexual e Maria foi fecundada pelo Espírito 

Santo, quando ainda era virgem. Por isso, Jesus nasceu sem pecado; 100% homem 

e 100% Deus. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como vimos na segunda, o nascimento de Jesus foi 

profetizado muito tempo antes de acontecer e Deus cumpriu cada detalhe das 

profecias. José, o pai adotivo de Jesus, era da família de Davi, mas morava em 

Nazaré e não em Belém, onde o Messias deveria nascer. Você sabe o que aconteceu 

para Jesus nascer em Belém? Leia Lc 2. 1-7 e responda as perguntas:  

* César Augusto ordenou um __________________ e todos deveriam ir para sua 

cidade natal para alistar-se.  

* Qual era a cidade natal de José? (  ) Nazaré   (   ) Belém   (   ) Samaria.  

* O que aconteceu quando eles chegaram nesta cidade? ___________________ 

____________________________________________________________  

 

 

 

Use as palavras do quadro para completar os espaços em branco:  

 

 

 

 

 

Após o seu nascimento, Jesus recebeu algumas visitas: quem foi? (Lc. 2:8-18)  

_________________. Os _________ __________ trouxeram como presentes: 

__________, ___________ e _________.(Mt. 2:1, 11).  

“Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor” (Lc 2:11) 

PASTORES DEUS  OURO  UM ANJO SONHO 

8 DIAS  MAGOS   ESTRELA REIS  MENINOS 

GALILEIA TEMPLO INCENSO HERODES 12 ANOS 

EGITO  2 ROLINHAS NAZARÉ 2 ANOS         

Você sabia? A manjedoura, lugar onde Jesus foi colocado quando nasceu,  

é um tabuleiro de madeira onde os animais comem.  

 



Quem avisou aos pastores sobre o nascimento do Messias? (Lc. 2:9). 

__________. O que os reis magos seguiram para encontrar Jesus. (Mt.2:2.9-10) 

_____________. Quem era o rei quando Jesus nasceu? (Mt.2:1) ___________. 

Ele pediu para os magos lhe dizerem quando encontrassem Jesus, porque queria 

matá-lo, mas foram avisados em um (Mt 2:12) ____________ para não voltarem 

até o rei. Um anjo apareceu a José e mandou que ele fugisse para o (Mt 2:13) 

____________ pois o rei mandou matar todos os (Mt 2:16) _____________ 

com menos de _____________. Depois que Herodes morreu, José voltou para 

Israel e foi morar em uma cidade chamada (Mt 2:21-23) ___________, na região 

da __________. Jesus foi circuncidado com (Lc.:2:21) ________e foi 

apresentado (Lc 2:22) _________ de acordo com a Lei do Senhor, apresentando 

como oferta (Lc.2:24)_____________.  

Leia Lucas 2:25-35 e responda as questões abaixo. Quando Jesus foi 

apresentado no templo tinha um homem justo e piedoso, o que o Espírito Santo 

havia revelado a ele? ____________________________________________ 

O que Simeão disse a Maria a respeito de Jesus? _______________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Através de Simeão, mais uma vez Deus confirmou que Jesus é o Messias escolhido 

para salvar todos os povos. 

DECIDINDO: (   ) Decido confiar que Deus tem cuidado de mim, como cuidou de 

Jesus, toda vez que estiver preocupado, triste, com alguma dificuldade, vou orar 

ao Senhor. 

COMPARTILHANDO: Agora, ore compartilhando suas decisões com Deus e 

pedindo que Ele te ajude a confiar mais Nele.  

Quinta-feira: Adolescência de Jesus 

 
 

 

ENTENDENDO: O verso de hoje diz que Jesus crescia em três áreas, quais são 

elas? ____________, ___________, ____________. Sabedoria significa 

Reflita: Deus sempre cumpre o que diz. Ele usou os governantes daquela 

época para realizar seus planos e fazer José e Maria irem até Belém. Em 

Belém ele providenciou lugar para Jesus nascer, ele foi visitado pelos 

pastores e magos e quando sua vida corria perigo, Deus providenciou o 

livramento. Como Deus cuidou de Jesus desde o nascimento, Deus também 

cuida de você adolescente, todas as coisas que acontecem com você têm 

propósito, por isso não fique com medo, tudo coopera para seu bem (Rm 8:28) 

“E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos 

homens” Lc 2:52 



crescimento intelectual, Estatura significa crescimento físico e Graça significa 

crescimento espiritual. Jesus também foi adolescente, passou por essa mesma 

fase que você está agora e aproveitou para desenvolver a capacidade que Deus 

havia dado a Ele, e não a desperdiçou. Escreva seu nome no início do versículo e 

fale em voz alta. “ E __________ estou crescendo em sabedoria, estatura e graça 

diante de Deus e dos homens”. 

TIRANDO A LIÇÃO: A adolescência é um período de grandes mudanças na vida 

de todas as pessoas, é quando se sai da fase infantil e começa a entrar na vida 

“adulta”, você começa a se preparar para o futuro, e não foi diferente com Jesus, 

como o verso de hoje mostra. Essa é uma das fases mais importantes, você deve 

tomar decisões que desenvolva sua “máquina” (seu corpo, mente e alma).  Jesus 

aproveitou esse momento muito bem, para se desenvolver. A Bíblia diz que Jesus 

ia crescendo em vários aspectos. Adolescência é um período de crescimento, você 

precisa está desenvolvendo nestas três áreas que Jesus crescia: Físico, mental e 

espiritual. Leia 2 Pedro 3:18 e responda a ordem que o versículo dá? 

____________________________________________________________  

Crescimento significa dizer que estou deixando de lado certos pecados que me 

atrapalham e estou substituindo eles por qualidades que Deus quer que eu as 

desenvolva. Leia Colossenses 3:5-17 e escreva os pecados que devo eliminar da 

minha vida e as qualidades que Deus quer que eu cresça.  
PECADO QUALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 
 

 

 

 

Leia os versículos e separe nas colunas conforme sua principal lição: Sl 49:3; Pv 

3:7-8; Pv 3:13; Pv 4:5; Pv 14:30; Fp 1:17; Ef 1:8; 1 Co 6:19; 1 Pd 2:2; 2 

Pd 3.18; 1 Co 3:16; 2 Co 6:16; 2 Tm 2:7; 1Ts 4:1;  

Pense Nisso: No versículo de hoje, você aprendeu que Jesus crescia em 

sabedoria (crescimento intelectual), em estatura (crescimento físico), em 

graça (crescimento espiritual). E como você está nestas áreas? Como estão 

suas notas na escola? E sua alimentação, tem comido muita besteira? E como 

está sua vida com Deus, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Você tem 

agradado a Deus e aqueles que estão ao seu redor (pais, líderes, 

professores, amigos) nestas três áreas? 
 

 



Crescimento Físico Crescimento Intelectual Crescimento Espiritual 

 

 

 

 

  

DECIDINDO: Ao lado de cada qualidade citada na meditação de hoje, dê uma nota 

de 0 a 10 para você mesmo, baseado na sua vida, na sua atitude diária com as 

pessoas e para com Deus.  (  ) Decido que  esta semana vai ser de crescimento para 

minha vida, vou meditar todos os dias e decorar todos os versículos. 

COMPARTILHANDO:  Ore falando sobre suas decisões. Se você tem agido 

errado confesse a Ele, peça a Ele para discipliná-lo (a) se não cumprir o 

compromisso que você assumiu diante Dele. Peça para que Deus te ajude a 

conseguir ser como Ele, ser um imitador de Cristo e colocar em sua vida as 

qualidades de Cristo. 

Sexta-feira: O Batismo de Jesus 
 
 
 

ENTENDENDO: O versículo de hoje fala sobre o momento que Jesus foi batizado 

por João. Você sabe o que significa o 

batismo? Veja no quadro ao lado.  

No momento do batismo de Jesus estava 

presente as 3 pessoas da trindade (Deus Pai, 

Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

Leia  Mateus 3.16-17 e marque as 

alternativas corretas: 
 a. Quem saiu da água depois que foi batizado? 

 

 b. Quem desceu dos céus em forma de pomba? 

  

c. Quem disse “Este é meu filho amado, em 

quem me agrado. ” 

Jesus 

 

Maria 

 

 

José 

Pedro 

 

Espírito 

Santo 

 

Maria 

Maria  

 

Um 

anjo 

 

Deus 

TIRANDO A LIÇÃO: João dia após dia pregava o arrependimento e batizava 

aqueles que queriam. Quando João viu Jesus, imediatamente reconheceu que se 

tratava do Filho de Deus. Leia as referências a seguir e veja o que ele falou para 

Jesus quando o viu. 

“Vejam! Esse é o cordeiro de Deus que  ______________________   (Jo 1.29) 

“Eu preciso ser batizado por ti e tu ______________________? (Mt. 3.14) 

Veja a resposta de Jesus: “Deixe assim por enquanto: convém que assim façamos 

para _______________________________________________ (Mt. 3.15) 

“Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mt 3:13  

BATISMO:  O batismo em águas 

é um ato de obediência e 

submissão ao Senhorio de Cristo 

e um testemunho público de 

nossa fé cristã.  

 

 



Pense Nisso: Jesus demonstrou humildade ao querer ser batizado por João 

Batista, que por sua vez foi obediente e o batizou ali mesmo no rio Jordão.  

* Como falamos anteriormente, no batismo de Jesus, observamos três ações 

diferentes feitas por três pessoas diferentes, mas que representam um só Deus: 

esse aspecto de Deus chamamos de trindade. Leia os versículos abaixo e relacione 

com a coluna da direita para descobrir qual é a importância de cada parte da 

trindade para nossas vidas:   

1) Deus Pai                   (  ) Jo; 14.6-7    ( ) Seu guia: mora em você como garantia 

da salvação 

2) Jesus   (  ) Ef. 1.13-14             ( ) Seu criador: fez os céus e a terra e 

criou você de modo especial 

3) Espírito 

Santo          

(  ) Sl 139.13-14           ( ) Sua salvação: o caminho que leva você 

ao Pai 

DECIDINDO: Você já decidiu tornar pública sua decisão por Cristo? Se você já 

foi batizado nas águas, você tem demonstrado Cristo através de sua vida? Se você 

não se batizou converse com seu líder a respeito disso! 

VOCÊ SABIA?  O batismo que João fazia simbolizava que a pessoa 

queria viver uma vida nova. O batismo que fazemos hoje na igreja é um 

retrato da morte e ressurreição de Jesus. A pessoa que se batiza está 

dizendo para todos que é de Cristo, a vida antiga morreu e agora viverá 

uma vida nova. Quando você decide se batizar está assumindo 

publicamente sua decisão por Cristo. 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

”No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus” Jo 1:1  

”Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a 

sua vida em resgate por muitos”. Marcos 10:45  

“Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor” Lucas 2:11 

“E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos 

homens” Lucas 2:52 

“Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mateus 3:13 


