
 

Introdução a Série  

 

 
Os grupos de casa são uma estrutura indispensável para o crescimento 

harmônico da igreja. Fazer parte de uma comunidade relacional não é apenas um 

privilégio, mas uma necessidade para que os cristãos vivenciem os valores do 

Reino. 

 

Os encontros com Jesus sempre provocam algo. O mais interessante é 

que a comunidade primitiva compreendia que Jesus não queria se encontrar com 

os santos e purificados, prepotentes e arrogantes que julgam não necessitar de 

mais nada.  

 

Ele quer se encontrar com aquele/a que leva uma vida desregrada; ele 

quer se encontrar com aquele/a que necessita de uma segunda chance para 

continuar a viver e erguer a cabeça e superar os erros cometidos. 

 

Os encontros de Jesus mudaram minha vida e espero que eles 

proporcionem a você e sua família uma marcante experiência de fé. Nosso desejo 

é que este material o conduza a uma vida de alegria em Cristo, promovendo 

profundas reflexões e as mudanças necessárias para que experimente o 

verdadeiro encontro com Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 1- Um Encontro de Compaixão 
 

ABERTURA: 
A. Alguma vez você ficou de quarentena em casa por estar com uma doença 

contagiosa? Como você se sentiu? 
B. Ao adoecer quando criança como os seus pais cuidava de você? Explique.  

 

PROPÓSITO: Entender a importância de se observar as necessidades do próximo 
e estender a mão para ajudá-lo. 

Lepra: Nos dias de Jesus, o portador da lepra, além de sofrer com as consequências 
físicas da doença, era também execrado pela sociedade. A lei determinava que o 
paciente ao aproximar-se de um lugar público deveria gritar “Leproso! Leproso”! 
Se assim não o fizesse poderia ser apedrejado. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Mc 1: 40-45 
A. O que a declaração do leproso revela sobre a crença dele em Jesus? (v.40) 

Explique  
B. Jesus poderia simplesmente ter curado o leproso ao falar com ele. Em sua 

opinião, por que Jesus estendeu a mão e o tocou?  
C. Que risco Jesus estava correndo ao estender sua não e tocar o leproso?  
D. Descreva como o leproso se sentiu após ser tocado e curado por Jesus? 
E. Como é que este encontro mudou a comunidade à volta do leproso? E 

como pode mudar a sua vida?  
F. Por que o leproso não obedeceu à advertência de Jesus para ficar calado?          

E quais foram às consequências da sua desobediência? 
 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Quem são os “leprosos” da sociedade de hoje? Qual é a nossa resposta 
para os "leprosos" da nossa sociedade? 

B. Alguma vez te passou pela cabeça que tu és o leproso? Explique 
C. Como você reage ao saber que Jesus desceu a este mundo para curá-lo 

da lepra do pecado? Qual a sua decisão hoje? 

D. Como é que a minha vida foi mudada pelo meu encontro com Jesus? Em 
que área da sua vida você precisa do toque compassivo de Jesus? 

 

PONTO: Um encontro com Jesus não acaba com cura e limpeza. No entanto, 
continua com restauração. Precisamos imitar Jesus e estender a mão aos que 
precisam. E devemos fazer isso sem acepção de pessoas. 

 
 

 



Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 2 - Um Encontro de Fé 
 

ABERTURA: 
A. Por que as pessoas correm atrás de qualquer solução, quando estão com problemas?  

B. Você alguma vez esteve em uma situação na qual se desesperou e não viu a solução de 
seu problema? Explique 

 

PROPÓSITO: Conhecer o poder que o médico dos médicos Jesus Cristo tem sobre 
doenças crônicas: físicas, emocionais e spirituais. 
 

Uma mulher com fluxo de sangue não poderia relacionar-se com outras pessoas, 
antes devia viver confinada num cômodo sozinha. Não podia relacionar-se sexualmente com 
o marido. Se fosse solteira, não podia casar-se. Os rabinos ensinavam que se os homens 
teimassem em ter relações nesse período a maldição viria sobre os filhos. Segundo a crença 
a mulher menstruada transferia a sua impureza para tudo o que tocasse inclusive utensílios 
domésticos, tais como cama, cadeira, calçado. Uma mulher que morria com hemorragia, seu 
corpo tinha que passar por uma purificação especial com água. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Mc 5: 25-34 
A. Que obstáculos a mulher teve que vencer para conseguir a ajuda de Jesus? 

(v.25-26)  
B. Que riscos a mulher estava correndo ao estender a mão e tocar as vestes de 

Jesus? (V.25) O que você acha que deu coragem a mulher para tocar nas 
vestes de Jesus?  

C. Em sua opinião como Jairo se sentiu quando Jesus parou a fim de curar a 
mulher? 

D. Muitas pessoas tocaram Jesus enquanto ele passava. Por que o poder de Jesus 
afetou esta mulher e não os demais? (v.30)  

E. Esta mulher confessor Jesus diante de todos (v.33) Se Jesus perguntasse hoje 
para você, quem me tocou como você responderia? Explique 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. Como você se sentiria se ouvisse Jesus lhe chamar de filha e ainda lhe dizer 

que você estava salva? Explique  
B. Que atitudes você imagina desenvolver para viver a fé como a dessa mulher? 
C. Em quais áreas da vida você precisa experimentar mais do poder de Jesus? 

Explique  
D. Reflita na cena dessa mulher e tente se colocar no lugar dela, você agiria como 

ela agiu? Explique 
PONTO:  Jesus disse para mulher: “Vai em paz, e fica livre do seu sofrimento” (5.34). Talvez, 

você chegou aqui com medo, angústia e uma hemorragia existencial. Mas, agora, você pode 
voltar para casa livre, curado, perdoado, salvo. Vai em paz e fica livre do seu mal! 

Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 3 - Um Encontro Com a Salvação 

ABERTURA: 
A. Crianças amam subir em árvores. Muitas vezes, é a brincadeira favorita. E 

você, lembra-se da última vez que subiu numa árvore? Que idade você 
tinha? Como foi a experiência? 

PROPÓSITO: Reconhecer que Jesus tem poder para transformar nossas vidas. 
Zaqueu era chefe dos coletores de impostos, comandava a extorsão e a exploração 

popular. Era líder da corrupção. Era um homem rico, mas sabia que sua riqueza não vinha 
das mãos de Deus era advinda do roubo e da opressão exercida sobre o povo. Um fato 
curioso é o significado do nome Zaqueu, que vem do hebraico Zacah e quer dizer “puro”, 
uma contradição em seu comportamento até então. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lc 19: 1-10 
A. Quais os obstáculos que Zaqueu precisou vencer para ver a Jesus?  
B. Será que Jesus sabia onde Zaqueu estava? Como você prova isto?  

O que isto fala para você? 
C. Por que você acha que Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu? (v.5) 
D. Se Zaqueu só ficasse em cima da árvore VENDO JESUS PASSAR o que, 

provavelmente, teria acontecido com ele? 
E. Como se sentiria se fosse Zaqueu, quando Jesus parou e lhe disse para descer?  
F. Por que Zaqueu se propôs a fazer restituições àqueles a quem havia 

enganado? (v.8) 
G. “Hoje houve salvação nesta casa! Por que esse homem é filho de Abraão”. 

(v.9) O que Jesus estava dizendo sobre Zaqueu? 
 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. Quando foi que você encontrou a Jesus pela primeira vez? Onde você estava? 

Como foi o processo de decisão? 
B. Quais sãos as principais “barreiras” que nos impedem e ver e seguir o Senhor 

hoje? 
C. Será que você reconhece que precisa ter um encontro com Jesus? Que erros 

ou falta você precisa consertar? 
D. O que podemos aprender aqui sobre o poder de Deus para transformar 

nossas vidas? 
PONTO:  

Quando Jesus entra no nosso coração, Ele muda toda nossa vida e satisfaz 
plenamente a nossa alma, pois, assim como Ele conhecia a triste realidade de Zaqueu, 
também conhece a realidade de cada um de nós. 

 

  



Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 4 - Um Encontro Transformador 
 

ABERTURA: 
A. Você já foi vítima de preconceito? Já viu alguém ser julgado ou rejeitado 

injustamente? Que sentimentos a situação lhe trouxe? Qual foi a sua reação? 
B. Quando você realmente está com sede, o que mata a sua sede?  

 

PROPÓSITO: Jesus é a fonte de vida eterna. Ele nos conhece, se importa conosco e deseja 
nos oferecer a vida eterna  –  O poço de Jacó possui uma abertura circular que apresenta 
muitas estrias causadas pela corda usada para se retirar água. Sua profundidade é de 
vinte e cinco metros. Jacó teve muita dificuldade em abrir aquele poço em um solo 
calcário. A água é excelente! 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  JOÃO 4: 7-30 
A. Em sua opinião, como a mulher se sentiu quando Jesus falou com ela? (v. 9) 
B. Como Jesus mostrou que conhecia e sabia dos problemas da mulher 

samaritana? (v.16-18)  
C. No diálogo, Jesus ofereceu “água viva”, qual a diferença entre a água do poço 

e aquela oferecida por Jesus? (v.10,14) 
D. O que é esta água viva? (João 7.37-38) Você já experimentou essa água viva 

que Jesus oferece? Explique. 
E. Qual foi a grande descoberta que aquela mulher fez? (v.28-30). Como esta 

descoberta mudou a vida daquela mulher? 
F. De que modo Jesus demonstrou seu amor por esta mulher? Como esta mulher 

reagiu a seu encontro com Jesus?  
G. Como as ações da mulher demonstram a maneira com que Jesus afetou a vida dela? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Em que momentos você sente o amor e o cuidado de Deus por você? Explique. 
B. Que tipo de mudanças precisamos fazer para nos aproximarmos de Deus?  
C. Como você se identifica com a mulher samaritana nessa história?  
D. Identifique a maior lição que você aprendeu com a história da mulher 

Samaritana?  
E. Como você pode alcançar alguém rejeitado pelo mundo e oferecer o amor de Jesus? 

 

Ponto:  
A. Há uma sede em cada ser humano que só Jesus pode saciar. Então, faça como 

a mulher samaritana, beba da água viva que só Jesus pode dar!  
B. Você não precisa ter a habilidade de pregar ou dar estudos bíblicos. Tudo o que 

você precisa é fazer o que a mulher samaritana fez, dizer às pessoas: “Encontrei 
o Messias e Ele mudou a minha vida. Você não quer conhecê-lo também?” 

Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 5 - Um encontro Restaurador 
ABERTURA: 

A. Por que as pessoas correm atrás de qualquer solução, quando estão 
com problemas? 

B. Quando criança, que remédio caseiro era usando para curar um 
resfriado? 

 

PROPÓSITO: Jesus se importa com os sofrimentos e dores das 
pessoas. Como seus discípulos precisamos agir como ele. 

Junto à Porta das Ovelhas em Jerusalém havia um tanque conhecido pelo 
nome de “Betesda” que significa “casa de misericórdia”. Aquele lugar era conhecido 
como um lugar de cura, por isso “enfermos, cegos, coxos, paralíticos” Muitos iam 
para lá porque haviam sido rejeitados por suas famílias 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 5: 1-15 
A. Em Betesda havia um homem doente há 38 anos. Por que ele estava ali? 

O que ele esperava?  Como você acha que ele se sentia?  
B. Que obstáculos para a cura aquele homem apresentou a Jesus? (v.7) Que 

sentimentos você percebe na fala do paralítico? Explique 
C. Por que Jesus perguntou: “queres ser curado”? (v.6) Se Jesus estivesse 

junto ao “tanque” em que você está o que ele perguntaria para você? 
D.  Qual foi a reação dos judeus a o ver aquele homem carregando sua maca? 

(v.10-13) 
E. Jesus conhecia aquele homem, seus sofrimentos e necessidades. Você 

crê que Deus também o conhece e sabe sobre seus problemas e 
angústias? (João 5:5, 6). Explique.  

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Há alguma área de sua vida onde a esperança está adormecida e você 
gostaria que Jesus despertasse? 

B. Em que situação da sua vida Jesus falou ou está falando “Levante-se”! 
Pegue sua maca e ande? Explique 

C. Para que problemas: físicos, espirituais ou emocionais você precisa da 
ajuda de Jesus? Explique 

D. Como podemos demonstrar o amor de Deus às pessoas que estão 
sofrendo?  

PONTO:  
A. Se o seu problema é solidão, falta de amigos, se você acha que ninguém se 

importa com você, Jesus é o amigo que não se esquece de você. 

  

http://www.rudecruz.com/a-fuga-de-jaco-e-a-visao-da-escada.html


Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 6 - Um Encontro Perdoador 
ABERTURA: 

1. Você já teve a oportunidade durante a sua vida de defender alguém que 
estava completamente errado? Explique como foi. 

2. Quais são algumas respostas e gestos que fazem você se sentir amado e 
aceito pelos outros?  
 

PROPÓSITO: Vamos ver que Jesus ensina que devemos olhar para dentro de nós, 
ante de acusar o pecado do outro. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 8: 2-11  
1. Qual era o objetivo dos escribas e fariseus ao levarem a mulher adultera a 

Jesus? (v. 6) 
2. Como você acha que a mulher se sente ao ser acusada publicamente?  
3. Em sua opinião por que Jesus escrevia no chão e o que ele escrevia? 
4. Em sua opinião, por que os mais velhos foram os primeiros a sair de cena? 

(v.9) Com qual grupo ou pessoa você se identifica?   
5. Por que os homens não apedrejaram aquela mulher? Você se estivesse lá, 

teria coragem de apedrejá-la? 
6. Por que Jesus não condenou aquela mulher pecadora? O que Jesus quer 

dizer com: “agora vá e abandone sua vida de pecado”? (v.11)  
7. Você já experimentou o perdão de Deus em sua vida? Qual foi a sua 

sensação? 
 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
1. O que esta passagem revela acerca da visão de Deus em relação ao seu 

pecado? Explique 
2. O que podemos aprender com o exemplo de Jesus ao julgarmos os 

outros? Explique 
3. Se você fosse à mulher, como se sentiria ao deixar a presença de Jesus? 
4. Olhando para esta história qual é o valor que você tem para Jesus? 
5. O que o encontro com Jesus significou para aquela mulher? 

 

PONTO:  
A. É muito edificante para nós reconhecer a grande sabedoria de Jesus ao 

defender aquela mulher, mesmo apanhada em flagrante adultério.  
B. Um dia, este mesmo Jesus, nos defenderá com essa mesma sabedoria e 

retidão.  
C. Ele já nos livrou de todos os males causados pelos pecados, portanto, a 

vitória é certa se você estiver com Ele. 

Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 7 - Um Encontro Com a Luz 
 

ABERTURA: 
A. Descreva sua lembrança mais vívida da infância envolvendo escuridão?                  

Que sentimentos você sente no escuro? 
B. Se, de repente, todas as suas bênçãos terrenas lhe fossem tiradas, qual seria 

a coisa que você ainda saberia com certeza? 
 

PROPÓSITO: Encorajar-nos a fazer a vontade de Deus mesmo quando corremos o 
risco de encontrar oposição. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 9: 1- 41 
A. Que conceito os discípulos manifestaram quando perguntaram: “Quem 

pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego”? (v.2)  
B. Como a resposta de Jesus revela Seu interesse em eliminar o sofrimento 

humano? (v. 3-5) 
C. Em sua opinião, por que Jesus mandou o homem cego se lavar no poço antes 

de curá-lo? (v.6-7) Como as pessoas da cidade reagiram ao milagre de Jesus? 
(v.8-12) 

D. Com base em que, os Fariseus contestam esse milagre? (v. 16,22,24,29) 
E. Como os Fariseus reagiram quando a autenticidade do milagre se tornou 

incontestável? (v.28-34) 
F. Qual o propósito de Jesus ao procurar o homem curado pela segunda vez? 

(v.35-38) Que outro tipo de cegueira os fariseus manifestaram? (v. 39-41)  
 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. No versículo 25 perguntaram pela segunda vez quem era Jesus, e o cego 

falou: “Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo”. Se alguém perguntar a 
você, qual será sua resposta? 

B. De que modo Deus pode usar minhas fraquezas ou problemas para a glória 
dele?  

C. Se você fosse um dos moradores daquela cidade, como teria reagido? 
D. Que nova percepção você adquiriu com essa passagem acerca das lutas da 

vida? 
E. O que Jesus precisa fazer em sua vida para melhorar sua visão espiritual? 

  

PONTO:  
A. Jesus é a luz do mundo. Ele pode nos ajudar em nossas dificuldades. Ele pode 

abrir os nossos olhos para o lado espiritual da vida. 
B. Verdadeiramente, Jesus é “a luz do mundo”. O convite hoje é que todos nos 

aproximemos dessa luz! 

  



Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 8 - Um Encontro da Morte para Vida 
ABERTURA: 

A. Que sentimentos você tem quando pensa sobre a morte? Qual foi o enterro 
mais triste em que você já esteve? Como foi?   

B. Pense em alguma ocasião em sua vida em que uma experiência ruim se 
revelou boa. Como isso o afetou? 
 

PROPÓSITO: Sermos encorajados pela vitória final de Jesus sobre a morte. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 11: 1-44 
A. Como você descreveria o relacionamento de Jesus com a família de Lázaro? 

(v.1-5) Por que seus discípulos não queriam que Jesus voltasse à Judéia? (v.8) 
B. Por que você acha que Jesus não foi socorrer o seu amigo Lázaro 

imediatamente? (v.4,11-14) 
C. Há quanto tempo Lázaro já estava morto quando Jesus chegou? (v.17) Como 

você se sentiria se estivesse no lugar de Marta e Maria e soubesse que Jesus 
havia chegado?  

D. Que elementos de dúvida e fé você vê nas declarações de Marta para Jesus? 
(v.17-27) Como você responde a afirmação e pergunta de Jesus nos versículos 
25 -26?  

E. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro (v.11), por que Jesus está 
chorando? (v.33-35) 

F.  Por que Marta não queria que eles tirassem a pedra da entrada do 
túmulo?(v.38- 40) 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. Como as palavras e ações de Jesus nesta passagem confortam você? 
B. Analisando o tempo que você já passou com este grupo, que mudanças tem 

acontecido em sua vida espiritual?  
C. Jesus adiou a resposta ao pedido de ajuda das irmãs de Lázaro, o que isso nos 

ensina sobre nossa vida de oração? 
D. De que modo Deus ajudou você em um momento de tristeza ou decepção? 

Explique. 
E. Como podemos remover a pedra que nos impedem os de sairmos da morte para a 

vida? 
PONTO:  

A. Jesus é a ressurreição! Jesus provou isso quando ressuscitou Lázaro. Ele pode 
dar para você uma nova vida agora, que vai durar pela eternidade.  

B. Só Ele pode ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar suas esperanças, suas 
alegrias, sua fé e realizar os milagres que você deseja e espera. Precisamos 
permitir que Jesus remova “a pedra do pecado” em nossas vidas para que 
saiamos da morte para a vida! 

Série: Os Encontros com Jesus 

Lição 9 - Um Encontro do Amor Extravagante  
ABERTURA: 

A. Se você tivesse o salário de um ano para gastar com seus amigos, o que faria? 
Explique. 

B. Qual foi o melhor presente que você recebeu? Por que ele foi tão especial? 
 

PROPÓSITO: Levar os ouvintes a decisão de uma vida consagrada e comprometida 
com Jesus, oferecendo a Ele a exclusividade e a totalidade de seu ser. 

Frasco de gargalo comprido, feito de material delicado e transparente. Este 
vaso de perfume custava 300 Denário, o equivalente a um ano de trabalho, em valores 
atualizados a partir de um Denário, entre 15 e 20 mil dólares, ou aproximadamente 60 
mil reais. O alabastro é uma espécie de gesso branco, delicado, que era usado como 
lacre. Uma vez quebrado o alabastro, tinha-se que usar todo o perfume dentro do vaso.  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 12: 1-11 
A. Diante do valor do perfume, como você teria reagido ao observar Maria e por 

quê? (v.5) Em sua opinião, por que Maria decidiu oferecer esse presente a Jesus? 
B. Nesta passagem, com quem você se identifica mais: Maria, que amava 

presentear; Jesus, que apreciou receber; ou Judas, que pensava apenas no 
preço? Explique. 

C. Por que era difícil para as outras pessoas perceberem o valor do que Maria fez 
por Jesus?  

D. Judas critica a extravagância de Maria. Que motivos e pensamentos errados 
estão por trás de sua crítica? (v.4-7) 

E. Quem a multidão de Judeus queria ver nesta história e por quê? (v. 9) Como a 
cegueira dos sacerdotes foi revelada através da reação deles à Lázaro? (v. 10-11) 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. O que você está disposto a sacrificar para adorar a Deus? Explique. 
B. O que podemos esperar quando somos extravagantes em nossa devoção a 

Jesus?  
C. Como o exemplo de Maria desafia sua percepção da adoração? Como essa 

história o inspira a derramar seu coração em adoração? 
D. Com base nesta passagem, como você responderia às pessoas que criticam seu 

amor por Deus?  
 

PONTO:  
Nada que é gasto para o reino de Deus é desperdício. Adorar a Deus nunca é 

desperdício. Seu louvor, seu sacrifício, seu tempo dedicado na obra não é desperdício. 

  


