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MINISTÉRIO DE JESUS (OPOSIÇÃO, CRUCIFICAÇÃO E RESSURREIÇÃO) 
_______________________________________________________________________________________ 

 
A oposição ao ministério de Jesus 
 

Jesus foi _______________ novamente em ____________. (Mt. 13:54-58) 

Jesus vê a ______________________ que eram como _____________________. (Mt. 9:35-38) 

Acontece a _______________________ dos pães e Jesus alimenta a ___________. (Jo. 6:1-13) 

Nunca pense que você não tem _________________________ para servir a Deus. 

Jesus afirma que é o ______________________. (Jo. 6:25-59) 

Muitos discípulos ______________________ Jesus. (Jo. 6:60-71) 

Às vezes é preciso ser _________________ para ver quem realmente _______________ ou 

está somente no “oba!oba!”. 

Mais uma vez Jesus _______________ os ______________ e _____________________. (Mt. 

15:1-9) 

Jesus paga os _________________. (Mt. 17:24-27) 

Não deixe de _________ o que é devido ao ____________, ainda que haja muita 

________________. 

Jesus _________ dez _______________. (Lc. 17:11-19) 

Aprenda a ser ____________ a tudo que fazem por você. 

 
A última semana de Jesus em seu ministério 
 
A _______________________ em Jerusalém. (Mt. 21:1-11) 

Jesus tem sua ______________ questionada pelos __________________ e 

________________________. (Mt. 21:23-27) 

Jesus responde aos __________________ sobre a ___________________. (Mt. 22:23-33) 

Jesus fala sobre o ________________________ com seus _________________. (Mt. 24:15-42) 

A ______________________ é realizada com os ___________________. (Mt. 26:26-29) 

Judas _________________ com _____________________. (Mt. 26:47-56) 

Cuidado com quem ______________ muito você! Pode ser que seja um _____________. 

Após isso, ocorre todo o _____________ de condenação e ______________ de Jesus. (Mt. 26-

27) 

 

O Cristo ressurreto 
Jesus ______________________, ___________________ e __________________ a algumas 

mulheres e aos seus discípulos. (Jo. 20:2,11-17, 19-25, 26-29; Mt. 28:8-10; Lc. 24:34) 
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Jesus _________________ a mais de _________ irmãos. (1Co. 15:6) 

Jesus ________________ Pedro. (Jo. 21:15-23) 

Jesus não quer nos _________________________, mas sim restaurar. 

 
O Cristo glorificado 
 
Jesus aparece em _____________________ e _____________ a Estêvão. (At.7:55) 

Paulo tem a ________________________ glorificado quando ainda o _________________. (At. 

9:3) 

___________ também tem a visão de Cristo _________________. (Ap 1:12-18) 

 
A ênfase de Jesus em cada evangelho 
 
Em Mateus, temos uma ênfase de Jesus como __________. 

O evangelho de Marcos apresenta Jesus como __________. 

No evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como __________. 

Em João, Jesus é apresentado como __________. 

 

 

Tarefa pra casa:  

 
Revisar as 5 aulas pelo menos 3 vezes durante a semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas: 1,0 

 Presença: 1,0 

 Tarefas: 2,0 
 

      

 


