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MINISTÉRIO DE JESUS (INAUGURAÇÃO E POPULARIDADE) 
_______________________________________________________________________________________ 

 

A inauguração do ministério de Jesus 
 

O ministério de Jesus tem sua inauguração quando ele tem aproximadamente __________. 

(Lc. 3:23) 

_____________________ prepara o caminho para o início do ministério de Jesus. (Mt. 3:1-12) 

Jesus Cristo é ________________ por João Batista. (Mt. 3:13-17) 

O ___________ tenta Jesus no _______________. (Mt. 4:1-11) 

Satanás vai nos tentar em nosso momento de _____________________________. 

Jesus chama os primeiros _________________________. (Jo. 1:35-49) 

Os primeiros discípulos de Jesus não o seguiram após ele ter feito __________________. Eles 

o seguiram por seu ______________ e por _______________________. 

Nosso exemplo vai _______________ antes das nossas palavras. 

O primeiro milagre de Jesus foi a ___________________________________. (Jo. 2:1-11) 

Jesus não quer que o templo de Deus seja usado para ___________________. (Jo. 2:13-17) 

Nosso corpo é o ___________________________________ e Deus não se agrada quando o 

usamos para ______________________________. 

Jesus quebra a tradição judaica e passa por _______________________. (Jo. 4:28-42) 

 
A popularidade do ministério de Jesus 
 
Jesus passou a ser ______________________________________. Tanto ________________ 

que precisava de cura e salvação, ___________________________ que precisavam manter 

seu status, fama e poder. 

Vamos ver que houve ____________________________________ nesse momento do 

ministério de Jesus. 

Muito se deve, provavelmente, porque ___________________________ ficaram sabendo de 

seus ________________ e o procuraram.  

Jesus chamou outros ____________________________________. (Mt. 4:18-22) 

Os discípulos ______________________________________ as suas redes e seguiram Jesus. 

Quais “redes” ainda estão ___________________ você para ______________________?  

Esta rede eu ainda não consegui largar: ___________________. 

Jesus realizou a ________________________________ com seus discípulos. (Lc. 5:4-9) 

Houve a cura da __________________ de Simão Pedro. (Mt. 8:14-15) 

Um homem paralítico fazia 38 anos foi curado por Jesus em um ______________ que se 

chamava ________________________, em Jerusalém. (Jo. 5:2-9) 
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Jesus quer que a gente __________________________________ e peça ajuda ___________. 

Nesse período de __________________________ do ministério de Jesus também ocorreu 

algo _____________________________, que foi a _______________________. (Mc. 3:13-19) 

Jesus é ______________________ por uma pecadora e ele conta a parábola dos 

________________________________. (Lc. 7:36-49) 

Jesus _______________________ de qualquer pessoa que esteja _____________________. 

Começa a ______________ a _______________ a Jesus. (Mt. 12:24-25) 

Jesus fala sobre o único __________________: A ________________ contra o____________. 

(Mt. 12:25-37) 

Os ______________________ e ______________________ são severamente confrontados 

por Jesus e isso só fez _____________ ainda mais a ira contra Jesus. (Lc. 11:37-54) 

 
Tarefa pra casa:  
 
Ler os textos abaixo e escrever a qual acontecimento do ministério de Jesus essa passagem se 

refere. (Resposta pessoal, mas deve ser condizente com o acontecimento) 

Jo. 4:46-54 - _____________________________________________________________ 

Lc. 3:19-20 - _____________________________________________________________ 

Mt. 8:2-4 - _______________________________________________________________ 

Mt. 9:9 - _________________________________________________________________ 

Mt. 8:5-13 - ______________________________________________________________ 

Lc. 12:16-20 - ____________________________________________________________ 

Mt. 13:24-30 - ____________________________________________________________ 

Mt. 9:9-13 - ______________________________________________________________ 

Mt. 9:18-19; 23-26 - _______________________________________________________ 

 

 

 

 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 

 

      

 


