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Jesus do Ponto 
de Vista de Deus
Quebra-gelo (5 min)
Você já parou para refletir sobre como você é visto do ponto de vista 
de Deus?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Marcos 1:9-13

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Mesmo sendo Deus, Jesus submeteu-se a viver como homem 
porque estava por inteiro na sua missão, e, portanto, submisso à 
vontade do Pai. Perceba que o papel de João Batista como seu 
precursor dá ainda mais um tom de grandeza à vinda de Jesus. É 
justamente no seu batismo, depois de séculos em silêncio, que a voz 
de Deus fala a Jesus, em tom familiar, a quem expressa sua completa 
e irrestrita aprovação; fala ao filho obediente, o exemplo, o elemento 
personificado do seu amor pela humanidade.
 Depois de Jesus ser batizado, o Espírito Santo o impeliu ao 
deserto, e isso não foi mera formalidade. Conforme Hebreus 4:15, ele 
foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, para que pudesse
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nos socorrer durante as nossas adversidades. Mas, diferentemente 
de Adão que, em meio à fartura e com os animais sujeitos ao seu 
domínio, caiu em tentação, Jesus, cercado pela escassez e hostilidade 
do deserto, prevaleceu!
 A humanidade e, portanto, as limitações de Jesus não o 
impediram de cumprir tudo aquilo para que veio ao mundo. Ele foi 
perfeito e manteve suas prioridades bem estabelecidas. Ele honrou o 
seu papel e a sua missão. Jesus venceu porque o céu nunca deixou de 
fazer parte da sua vida terrena.

Reflexão
1. Você concorda que o cristão que conhece Jesus age como Jesus e 

é totalmente identificado com sua missão?
2. Em que áreas você precisa mudar para ser um filho obediente ao 

Pai, vivendo como Jesus viveu, cumprindo a missão em qualquer 
circunstância, como ele? 

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, orar pedindo ajuda a Deus para que possam fazer Jesus 
Cristo conhecido, pregando e ensinando a Palavra e multiplicando 
discípulos.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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