
A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 3 – CONHECENDO JESUS PARA SABER O PREÇO DE SEGUI-LO 

 

ABERTURA: 

A. Como você reagiria ao convite de um estranho? Por que?  

B. O que você faz para conhecer melhor uma pessoa? 

 

PROPÓSITO: Saber que é Jesus sua missão para assim estar disposto a segui-lo. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 9.18-27 

A. Por que Jesus perguntou a respeito de sua identidade? (v. 18)  

B. Por que vocês acham que as pessoas estavam confusas sobre a 
identidade de Jesus? (v. 19) 

C. Por que Jesus falou todas estas coisas para os discípulos? (v. 22) 

D. O que Jesus queria dizer com “perder sua vida para salvá-la”? (v. 24) 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. Segundo os versículos 23-26, o que é necessário para eu seguir Jesus?   

B. Como eu posso demonstrar vergonha de Jesus? 

C. Você acha que Jesus exige de mais para quem quer segui-lo? Por quê? 

 

PONTO: 

A. Seguir Jesus tem um preço, por esta razão é importante conhecê-lo.  

B. Não existe nenhuma possibilidade de salvar minha alma fora de Cristo. 
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