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REVISÃO

Preencha os quadros

ANÁLISE DE MATEUS LUGARES ASSOCIADOS CAPÍTULOS

INTRODUÇÃO

EPISÓDIOS DO ANO DE PREPARAÇÃO

1. _______________ (Sinóticos) 6. _______________ (João)

2. _______________ (Sinóticos) 7. _______________ (João)

3. _______________ (Sinóticos) 8. _______________ (João)

4. _______________ (João) 9. _______________ (João)

5. _______________ (João) 10. Jesus expulso de ______________ (Lucas)

ANÁLISE DO ANO DE POPULARIDADE TEMAS CAPÍTULOS

Expansão do reino O princípio do

do reino O sermão do

do reino Os mi

do reino

do reino

do reino

O ANO DA PAIXÃO

SEMESTRE DE RETIRO (SINÓTICOS)

1ª Viagem a _____________
Mateus _________________

2ª Viagem ______________
Mateus _________________

3ª Viagem a _____________
Mateus _________________



| 8 |     SEJA UM OBREIRO APROVADO - LIVRO 6

SEMESTRE DE ENTREGA (JOÃO)

Visita à festa
de _______________

Visita à festa
da _______________

Visita imprevista
a ________________

Visita à festa
de _______________

A ÚLTIMA SEMANA

Domingo
Mateus _________________

A entrada _________________

Segunda 
Mateus _________________

Maldição da __________________
e __________________ do Templo

Terça 
Mateus _________________

Controvérsias no _________________
O Sermão do ___________________

Quarta 
Mateus _________________

Jesus _____________________, 
Judas _____________________

Quinta
Mateus _________________

A _____________________ 
no ____________________________

Sexta
Mateus _________________

Julgamento C _________________
e R _________________ e Sepultura

Sábado 
Mateus _________________

Na T_________________

 

 
.
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LIÇÃO 126
A ressurreição: as dez aparições

Bem-vindo ao Livro 6! 
Agora vamos estudar o quinto passo da vida 

de Cristo, isto é, a vida ressuscitada.

PARA COMEÇAR

Além das lições e dos apêndices, você também vai encontrar neste livro algumas 
histórias ilustradas. Encontre e leia a história nº 1, na página 273.

 1. A história da vida ressuscitada de Jesus Cristo, que começa em Mateus 28, continua 
em Atos dos Apóstolos, prossegue hoje em dia com a mesma eficácia e não termi-
nará ______________.

 2. Leia Mateus 28.1-7 e responda:
a) Em que dia da semana Maria Madalena foi ver o sepulcro?

i. No último dia da semana, o sábado.
ii. No primeiro dia da semana, o domingo.
iii. No segundo dia, segunda-feira.

b) Maria Madalena foi ao sepulcro sozinha ou acompanhada? ________________

 3. Marcos e Lucas concordam com Mateus em dizer que algumas mulheres foram jun-
tas, em grupo, ao sepulcro, na madrugada daquele domingo (Lucas 24.1). João, apesar 
de não mencionar as outras mulheres pelo nome, também dá a entender que Maria 
Madalena não foi sozinha ao sepulcro, porque disse que ela contou aos discípulos: 
“Não sabemos onde puseram o corpo do Senhor” ( João 20.1-2). Diante desses dados, 
responda:
a) A palavra “sabemos” indica uma só pessoa ou mais de uma? ________________
b) Segundo João, que palavra Maria Madalena usou que indica que ela foi ao sepul-

cro acompanhada? ________________________________________________
c) Qual dos desenhos da história mostra Maria Madalena com outras mulheres 

indo juntas ao sepulcro? ____________________________________________ 

 4. As mulheres chegaram juntas ao sepulcro; porém, quando viram que estava aberto, 
Maria Madalena voltou a Jerusalém sozinha, correndo para buscar Pedro e João.
a) Em quais dos desenhos da história vemos isto? ____ e ____.
b) Na ausência de Maria, o que viram as outras mulheres, segundo Mateus 28? ____

_______________________________________________________________
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c) Que boas notícias as mulheres receberam? (Mateus 28.6) __________________
_______________________________________________________________ 

d) Em qual dos desenhos a ressurreição é retratada? ________________________

 5.  Enviadas pelo anjo, as outras mulheres também voltaram a Jerusalém.
a) Qual dos desenhos retrata esse envio? _________________________________
b) A quem deviam dar as boas notícias? (Mateus 28.8) ______________________

 6. Apenas alguns momentos depois, Maria Madalena foi novamente ao sepulcro com 
os apóstolos Pedro e João. (Provavelmente por outro caminho.)
a) Depois de inspecionarem o sepulcro vazio, os dois homens voltaram à cidade.

i. Em quais três desenhos se vê isso? ________________________________
ii. Quem eram os homens? ________________________________________

b) A mulher ficou ao lado do sepulcro. Quando olhou para dentro, viu dois anjos.
i. Em que desenho essa cena é retratada? _____________________________
ii. Quem era a mulher? ___________________________________________

Até então ninguém ainda vira Jesus ressuscitado, mas já estamos em  
condições de estudar suas aparições aos discípulos e pô-las em sua  

provável ordem cronológica.

PRIMEIRA  APARIÇÃO

 7. A quem o Senhor Jesus Cristo apareceu pela primeira vez, segundo Marcos 16.9?
  ________________________________

 8. João relata os detalhes dessa primeira aparição no capítulo 20 do seu evangelho.
a) A qual mulher se refere João 20.11? __________________________________
b) Ela não reconheceu Jesus imediatamente e o confundiu com outra pessoa. Com 

quem o confundiu, segundo João 20.15? _______________________________
c) Quando se deu conta de que era o Senhor, segundo João 20.16?

i. Quando viu o Senhor.
ii. Quando tocou o Senhor.
iii. Quando escutou a voz do Senhor, chamando-a pelo nome.

Agora a história continua em Mateus. Leia Mateus 28.8-10.

SEGUNDA APARIÇÃO

 9. Responda:
a) A quem apareceu Jesus, enquanto voltavam correndo a Jerusalém? ___________

_______________________________________________________________
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b) As primeiras aparições ocorreram de madrugada, de tarde ou de noite? _______
_______________________________________________________________

c) Em que dia da semana ocorreram? ___________________________________

TERCEIRA  APARIÇÃO

 10. Lembre-se de que João e Pedro visitaram o sepulcro vazio, mas não viram o Senhor 
ressuscitado. O Senhor apareceu a um deles, como relatam 1Coríntios 15.5 e Lucas 
24.34. Agora, responda: A qual dos dois, a Pedro ou a João, o Senhor apareceu?
a) Segundo 1Coríntios 15.5? (Atenção, Pedro aqui é chamado por outro nome, 

como esclarece João 1.42.) ___________________
b) Segundo Lucas 24.34? ______________________

 11. Pedro e João voltaram à cidade depois de terem inspecionado o sepulcro vazio. Nas 
proximidades de qual cidade Jesus apareceu a Pedro? ________________________

QUARTA  APARIÇÃO

Mantenha a Bíblia aberta em Lucas 24.

 12. Responda:
a) No dia da ressurreição, quantos discípulos iam juntos a uma cidade próxima de 

Jerusalém? (Lucas 24.13) __________________________________________
b) Como se chamava um deles? (Lucas 24.18) ____________________________
c) Até que cidade caminhava? (Lucas 24.13) _____________________________
d) A quantos “estádios” ficava de Jerusalém? (Lucas 24.13) __________________

 13. Um “estádio” era uma medida romana usada pelos judeus no tempo de Jesus. Cor-
respondia mais ou menos a 185 metros. Portanto, Emaús distava de Jerusalém: 60 
(estádios) x 185 (metros) = 11.000 m aproximadamente. Agora responda: Quan-
tos quilômetros havia entre Emaús e Jerusalém? (Lembre-se: 1.000 metros = 1 km) 

  __________________________________________________________________

 14. Responda:
a) Quem se aproximava deles no caminho? (Lucas 24.15) ___________________
b) Como se chamava um deles? ________________________________________
c) Como se chamava a cidade para onde iam? _____________________________

 15. Durante todo o trabalho de 11 quilômetros, eles conversaram com o Senhor, mas 
sem reconhecê-lo.
a) Como Jesus se deu a conhecer? (Lucas 24.30-31) _______________________
b) O que aconteceu com Jesus nesse momento? ___________________________
c) A que horas aconteceu tudo isto? (Lucas 24.29) ________________________
d) Em que cidade? __________________________________________________
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 16. Para ajudar a memória, podemos agrupar as aparições de Jesus em pares.
a) O primeiro par de aparições ocorreu junto às mulheres, ou seja, à ___________ 

_______________ e outras ______________.
b) O segundo par de aparições ocorreu junto aos homens, ou seja, a _____________, 

em seguida a _____________.

 17. Responda:
a) Apesar de já ser tarde em Emaús, para onde foram os discípulos naquela mesma 

noite? __________________________________________________________
b) Quantos quilômetros tiveram de caminhar para ir até lá? _________________
c) Como se chama um dos que fizeram essa viagem? _______________________

 18. Como saíram depois de escurecer e tiveram que caminhar 11 km, é provável que 
tenham chegado a Jerusalém mais ou menos à meia-noite.
a) Com quem se reuniram imediatamente num aposento para dar a notícia? (Lucas 

24.33) __________________________________________________________
b) Os apóstolos contaram a Cleopas e a seu companheiro que Jesus tinha aparecido 

a _______________ (Lucas 24.34)

 19. Vamos recordar as quatro primeiras aparições. Todas aconteceram no primeiro do-
mingo da ressurreição, em Jerusalém ou em seus arredores.

  De madrugada
1. A ___________ _______________ ao lado do _______________.
2. As ______________ no caminho da cidade de _______________.

Mais tarde 
3. A __________.

Ao entardecer
4. A _______________ e seu companheiro no caminho de __________.

QUINTA  APARIÇÃO

 20. Responda:
a) Enquanto Cleopas e seu companheiro falavam com os apóstolos naquele apo-

sento, o que aconteceu? (Lucas 24.36) ________________________________
b) Qual dos apóstolos estava ausente naquela ocasião? ( João 20.24) ___________

 21. Responda:
a) Qual foi a atitude de Tomé quando, mais tarde, os outros lhe disseram que ti-

nham visto Jesus ressuscitado? (Leia João 20.25). ________________________
b) Que prova Tomé exigia para poder crer? _______________________________

 22. Lembre-se de que Cleopas e seu companheiro saíram de Emaús depois do entarde-
cer e chegaram ao aposento em Jerusalém depois de uma viagem de 11 km. A que 
horas, então, aconteceu essa quinta aparição, feita aos apóstolos naquele aposento?




	capa_seja_um_obreiro6
	Obreiro_aprovado_6_trecho
	4capa_seja_um_obreiro6_

