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reviSão

Faça esta revisão do livro 2 trabalhando com a Bíblia aberta na mão.  

Análise do Ano de prepArAção

episódios do ano de preparação referência

1

Mateus

3. ____-____

2 3. ____-____

3 4. ____-____

4

João

1.35-51

5 2.1-12

6 2.13-22

7 3.1-15

8 4.1-42

9 4.43-54

10 Lucas 4.16-31

Análise dAs TenTAçÕes

As três tentações referência em Mateus A cilada

1 D_____________________ ______.______-______ Pa___ sem Deus (Mat_________)

2 Pi____________________ ______.______-______ Pre______ sem Deus (van______)

3 M_________a__________ ______.______-______ Po_____ sem Deus (vio________)

Usando sua Bíblia marcada, procure a referência em Mateus e depois a referência no Antigo Tes-
tamento de cada uma das seguintes profecias messiânicas. 

profeciAs MessiânicAs referênciA eM MATeus referênciA no AT

1. Nascido de uma virgem

2. Nascido em Belém

3. Morte dos inocentes

4. Mensageiro do Rei

5. Ministério na Galileia

6. Montado sobre um jumento

7. Louvor das crianças

8. Pedra rejeitada
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Lição 51
Análise do ano de popularidade

TíTulos cApíTulos TeMAs desenhos

expansão 
do Reino

(______)
o iní________ 
do ministério na 
G____________

estatutos do 
Reino

____,
___ e ___

o se__________ 
do m_________

E

evidências 
do Reino

___ e ___ os m_________

P

embaixado-
res do Reino

_______
a escolha dos 
d____________ 
ap___________

L

Inimigos do 
Reino

___ e ___
op___________ 
cr____________

D

exemplos 
do Reino

___ e ___ as p__________

M
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 1. A técnica de análise é o que vamos estudar agora. Análise é a divisão de um todo 
em partes. Por exemplo, como se vê neste desenho, o corpo de um cavalo pode ser 
dividido em partes.

CABEÇA

TRONCO

MEMBROS

a) Em quantas partes foi dividido o corpo do 
cavalo, conforme esta análise?

 _________________________________
b) Que técnica foi utilizada aqui? A nova 

técnica de a ______________________.

 2. Porém não são apenas animais que podem ser analisados. Estamos usando a técnica 
de análise desde o começo de nosso curso. Você não sabia este nome, mas a utiliza-
mos para dividir a vida de Jesus Cristo, relatada por Mateus, em suas cinco partes 
principais (e introdução).

  Quais são os cinco passos dados em nossa análise da vida de Jesus, relatados por 
Mateus? Quais são os capítulos em Mateus que estudamos para cada passo? (Preen-
cha os espaços abaixo):

cinco pAssos cApíTulos eM MATeus

introdução 1

1. 

2. ______ a (_____)

3. (_____) a ______

4. ______ a ______

5. 

 3. Assim como analisamos o evangelho de Mateus nos cinco passos, podemos também 
analisar cada um dos cinco passos, um por um. No livro 2, analisamos o ano de pre-
paração em Mateus capítulos 3 e (4) em três partes, como ilustra o desenho a seguir 
de uma corda que se divide em três fios.

1. Mateus 3.1-12

3. Mateus 4.1-11
2. Mateus 3.13-17

Mateus 3 (4)
ANO DE PREPARAÇÃO

  Quais são suas três partes? A primeira foi escrita como exemplo.
a) Pregação de João Batista   Mateus 3.1-12
b) ____________________________  Mateus 3.13-17
c) _____________________________ Mateus 4.1-11
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 4. Bem, agora faremos uma análise do ano de  popularidade relatado em Mateus capí-
tulos de (4) a 13, como ilustra este desenho de uma corda que se divide em seis fios:

Capítulo (4)
Capítulo 5, 6 e 7
Capítulo 8 e 9
Capítulo 10

Capítulo 11 e 12
Capítulo 13

1
ano de
POPULARIDADE

  Primeira Parte: mateus (4)

 5. Em que província Jesus começa seu ministério agora? (leia Mateus 4.12) 
  ______________________________

 6. (Leia Mateus 4.23) Da sequência abaixo, qual deles é o tema de Mateus 4.12-25?
a) Oposição crescente 
b) O sermão do monte
c) Início do ministério na Galileia
d) As parábolas 

 7. Jesus pregou exclusivamente dentro da Galileia durante o ano de popularidade. 
Mesmo assim, ele teve tanto êxito que sua fama também se estendeu fora dos limites 
da província. Em Mateus 4.24-25, são mencionados cinco destes lugares fora da 
Galileia. Quais são? (Cuidado: Não inclua Galileia em sua resposta.)
I. ____________________________
II. ____________________________
III. ____________________________
IV. ____________________________
V. ____________________________

 8. revisão: Desses cinco lugares, fora da Galileia, até onde a fama de Jesus chegou:
a) Qual é a província que não estava debaixo da jurisdição dos Herodes?________

_______________________________________________________________
b) Qual é um país estrangeiro? _________________________________________
c) Qual é a capital da Palestina? _______________________________________
d) Qual é a província que estava a oeste do rio Jordão? _____________________
e) Qual é o nome da província “do outro lado [ou seja, a leste] do Jordão”? ( Cuidado: 

não é Itureia.) ____________________________________________________
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