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O começo do reino 

“Já está chegando?” “Quanto tempo falta?” Essas são as perguntas 
que nossos filhos faziam repetidamente quando o Natal se aproximava. 
Era difícil para eles – e para nós – esperar. Mas depois de semanas de 
espera, quando finalmente chegava o dia de Natal, ele era cheio de di-
versão e surpresas, e os presentes eram desembrulhados e abertos. Todos 
nós temos de manifestar e colocar em prática os nossos novos dons.

DiscussãO EM grupO. Lembre-se de um momento 
em que você experimentou algo novo – iniciar um trabalho, 
ir para uma nova escola, mudar para uma nova comunidade. 
começar algo novo sempre traz testes e desafios. como você 
reage quando enfrenta obstáculos ameaçadores ou resistência 
inesperada?

rEfLExãO pEssOaL. Desafios e dificuldades proporcionam 
uma oportunidade para confiar de novas maneiras em Deus e 
sua palavra. considere os desafios que você está enfrentando 
e coloque cada um perante o senhor. com os olhos de sua 
mente, entregue-os a ele e pergunte o que você deve fazer. 
passe algum tempo em silêncio esperando pela sabedoria e 
discernimento que ele lhe dará. 

O início do ministério de Jesus era como a chegada do Natal: 
depois de uma longa espera, os embrulhos foram rasgados e o mundo 
pôde ver o maior presente de Deus. Em um período de tempo sur-
preendentemente curto, Jesus vem do deserto, chama os seus dis-
cípulos e logo é cercado por multidões. como tudo isso aconteceu 
tão rápido? Leia Mateus 4.
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1. Leia o capítulo inteiro e descubra os locais mencionados. O que 
eles nos dizem sobre o ministério de Jesus?

2. antes de iniciar seu ministério, Jesus enfrentou testes e tentação 
(vv. 1-11). analise especificamente cada tentação (vv. 3-4,5-7,8-10). 
O que você acha que satanás estava tentando realizar?

3. O pré-requisito para o ministério de Jesus foi a sua capacidade de 
resistir à tentação. Que insights sobre o caráter de Jesus esse encontro 
com satanás nos oferece?

4. O que você pode aprender sobre a tentação e como resistir a ela a 
partir do exemplo de Jesus?

5. Os versículos 12-17 descrevem a transição de uma fase de testes 
para o ministério. O que eles nos dizem sobre Jesus e sua agenda?

6. Jesus vai para a galileia com uma mensagem sobre o reino do céu 
(v. 17). uma das primeiras funções de Jesus como rei é chamar dis-
cípulos. a partir dos versículos 18-22, desenvolva uma breve descrição 
do que é necessário para a “cidadania” no referido reino.

7. “cidadania”, para os discípulos, significava deixar trabalho e família 
e seguir Jesus onde quer que ele fosse. como o seu discipulado tem 
afetado sua vida?
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8. Nos versículos 23-25,   Mateus nos apresenta um resumo do início 
do ministério público de Jesus. Descreva as pessoas que vieram em 
busca de Jesus.

9. imagine a emoção dos primeiros discípulos ao verem Jesus curar 
e ensinar entre as multidões. coloque-se no lugar deles e descreva 
como você se sentiria.

10. De que forma você gostaria de conhecer ou ter experiências com 
Jesus em sua própria vida?

Peça ao Senhor para compartilhar a emoção de sua mensagem e ministério 
com você e para você compartilhá-la com os outros.

Agora ou mais tarde

Jesus pregou a boa-nova. Tanto sua mensagem como sua 
presença eram boas notícias. passe algum tempo todos os dias 
na presença do senhor. Talvez você possa se   sentar na frente 
de uma cadeira vazia e vê-lo ali com os olhos da sua mente. 
permaneça sentado até sentir-se tranquilo.
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