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A VIDA DE JESUS PASSO A PASSO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

A “pré-existência” de Cristo 
 

Jesus existe de __________________________ a _______________________ (Sl. 90:2) 

Tudo que existe foi_____________ por ele e por _________________________ (Jo. 1:3) 

Jesus estava presente na ____________________________________ (Gn. 1:1, 26) 

Jesus não tem _____________________ e nem ________. Ele é o mesmo 

_______________, ____________________ e _____________________. (Hb. 13:8) 

Uma das qualidades de Deus e de Jesus (que é Deus), é que ele é _________________. 

Cristo pré-concebido 
 
O _____________________ aparece a _______________ e anuncia que ele terá um filho 

(João Batista). (Lc. 1:5-22) 

**Zacarias fica mudo, pois não acreditou nas palavras do Anjo. 

O anjo Gabriel aparece agora a _____________ que estava prometida em casamento a 

___________ e fala que ela terá um filho (JESUS). (Lc. 1:26-38) 

Maria visita ________________ (esposa de Zacarias), e o bebê começa a se agitar 

bastante na barriga de Isabel assim que ouve a voz de _____________. (Lc. 1:39-56) 

Um anjo aparece a José e confirma a história de _________________, acalmando o 

coração de José e mostrando que não houve traição. (Mt. 1:18-25) 

 

A infância de Jesus 
 
O ___________________ de Jesus não foi nada _________________. 

Jesus nasceu em uma _________________, entre _________________, ____________, 

_______________, ______________... (Lc. 2:1-7) Tiveram que fugir para o 

______________, pois Herodes queria ___________________________. (Mt. 2:13-15) 

Jesus recebeu a visita dos __________________ (Lc. 2:8-17) e dos _______________. 

(Mt. 2:1-12) 

Jesus foi apresentado no templo com apenas ________________________. (Lc. 2:22-24) 

Depois que Herodes morreu, José e Maria voltaram para _____________________ com 

Jesus. (Mt. 2:19-23) 

 

A adolescência e juventude de Jesus 
 
Jesus visita o templo ____________________________. (Lc. 2:41-50) 

Os pais de Jesus o esquecem em ____________________________. 
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Jesus ficou no templo, entre os mestres _____________________ e fazendo 

__________________. (Lc. 2:46-47) 

Jesus entendia a importância de aprender sobre a Palavra de Deus. Isso nos serve de 

lição para darmos importância aos __________________________, ____________ e 

___________________________________, aonde a Palavra de Deus é ensinada. 

Jesus crescia em _______________, __________________ e ____________. (Lc. 2: 52) 

Jesus era __________________ aos seus pais. (Lc. 2:51) 

Jesus entendia a importância de ser obediente às ____________________ impostas por 

Deus. Assim também devemos ser obedientes aos nossos ________________________, 

_______________ , ____________ e _______________ , desde que isso não vá contra a 

vontade de Deus. 

Após esse episódio, a bíblia não fala nada sobre Jesus até os seus _____ anos. 

Qualquer coisa que digam ou você leia em livros é _______________ e _____________. 

Deus não quis deixar nenhuma escritura sobre essa fase da vida de Jesus. 

“As coisas ocultas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós e aos nossos 

filhos.” (Dt. 29:29) 

 
Tarefa pra casa:  
 
Revisar as 3 aulas que tivemos até agora 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 
 

      

 


