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O LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Na conclusão do livro de Malaquias o profeta faz um alerta sobre a advertência final, sobre o 
dia do __________ de Deus e sobre o temor a Deus. 
 
Segundo Provérbios 1: 7, o que a verdadeira sabedoria desperta em nós? 
____________ ao Senhor.   
 
Este temor ao Senhor está intimamente relacionado com CONFIANÇA. 
O V.T. é concluído com livro do profeta _________, seguido por um “SILÊNCIO DE DEUS”, que 
durou +- 400 anos. 
 
Em Malaquias 4: 5 Deus falou que enviaria o profeta Elias, ANTES do Dia do Senhor, que fará 
com que os pais se retratem com seus filhos, e os filhos se convertam aos seus pais. Quem foi 
este profeta Elias, neste tempo e o que pregava segundo é relatado em Mat. 3: 1 a 5 e Luc.1: 
17?  
_______________.  O _______________  dos pecados, em preparação do caminho do Senhor 
_______________. 
 
Na Plenitude dos Tempos, Deus passou a falar a nós pelo ____________. 
 
Complete as lacunas a seguir, baseado em Hebreus 1: 2: 
“... nestes ____________  nos falou mediante Seu ________  a Quem constituiu _________  
de tudo que existe e por meio de Quem criou o _______________.  
 
De acordo com o que está relatado em João 1: 10 a 12, como o povo receptor reagiu ao 
Messias? Não foi reconhecido, nem _______________.  
Mas aos que O __________, Ele lhes deu o direito de serem feitos ______________________. 
 
Mas POR QUE NÃO O RECEBERAM? Por que um __________  humilde, manso eles não 
queriam, e sim alguém que os livrasse do ____________. 
 
E ENTÃO VEIO JESUS, para oferecer liberdade, não apenas do jugo romano, mas 
principalmente do jugo do ____________ e do pecado. 
 
Complete de acordo com o que está escrito em Atos 4: 11 e 12: 
“JESUS CRISTO é a Pedra que foi rejeitada por todos nós construtores, tornando-se como 
Pedra _____________________. 
 
PORTANTO não há salvação em nenhum outro, porque em todo o universo não existe 
NENHUM outro _______ , dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”. 
 
Em Mateus 16:13 Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos.  
Que pergunta foi esta? “Quem estas pessoas dizem _______________. 
 
E quando perguntou aos próprios discípulos: “E vós, quem dizeis que Eu sou?”, o que Pedro 
Lhe respondeu? _____________ o Filho do Deus vivo. 
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Complete as lacunas do texto de I Pedro 2: 4 e 5: 
“E achegando-vos a Ele, a Pedra Viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus, _______ e 
preciosa; e também vós mesmos, como ____________, sois edificados Casa espiritual, para 
serem ___________ santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis e aceitáveis a Deus, 
por meio de ________________________________. 
 
Além de ser a Pedra Viva, Jesus Cristo é o que mais da Igreja? _________________________ 
 
O que nos dá esta certeza, segundo Ele próprio afirma em Mateus 16: 18? 
Sobre esta Pedra Eu _____________________________________. 
 
E em Mateus 16: 16, Jesus Cristo disse que “daria a Pedro as chaves do Reino dos céus...”. O 
que isto significa? Que Pedro receberia o privilégio em ser aquele que daria o _________ 
inicial em pregar as BOAS NOVAS do Evangelho.  
 
Quais os três destaques que aparecem na mensagem de Pedro? 
 
1) O CARÁTER ______________ DE JESUS. 
2) A RESSURREIÇÃO DE JESUS. 
3) A ____________  VINDA DE JESUS. 

 

 

TAREFA PARA A SEMANA: 

MEMORIZAR MATEUS 16: 18. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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             

 Tarefas (memorização de versículos): 3,0 

 Apostilas preenchidas: 1,0 
 
 

      

 


