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LIÇÃO BÍBLICA Nº 1 

 

ANÚNCIO DO NASCIMENTO DE JESUS 

 

 

Por muito tempo o mundo vinha buscando aquele Grande Ser que seria o Salvador da 

humanidade. Os profetas haviam predito a sua vinda e todas as pessoas boas estavam 

ansiosas por sua ajuda.  Circulavam rumores de que Ele não tardaria, ainda que ninguém 

soubesse quando haveria de nascer nem quem seriam seus pais. 

 

Tudo o que DEUS, em Seu Amor e Sabedoria, faz por Seus filhos traz em si um 

pensamento profundo.  Ele sempre deseja que as coisas sejam realizadas da melhor 

maneira possível.  Assim sendo, era natural que Ele desejasse a melhor mãe e o melhor 

pai para cuidar do Salvador e, quando ele crescesse, ajudá-lo a conhecer tudo sobre as 

leis e costumes da Terra e também sobre as Leis de DEUS. 

 

Assim, DEUS encontrou as duas pessoas - um varão para pai e uma donzela para mãe - 

que melhor pudessem ensinar a seu maravilhoso filho como amar e obedecer a DEUS e 

como ser amigo de todos. 

 

Maria foi a donzela que DEUS escolheu e José foi o varão escolhido.  Eles amavam a 

DEUS e já O serviam há muito tempo. Planejou DEUS que esses dois, que melhor 

poderiam ensinar a Jesus como amar e servir, fossem os sagrados pais. 

 

DEUS desejava que eles conhecessem a Sua escolha.  Um dia, um enviado por Ele, o 

Anjo Gabriel aproximou-se de Maria e lhe disse: 

 

“Salve tu que és altamente favorecida, o Senhor  é contigo”.  

 

A princípio, Maria sentiu medo porque nunca tinha visto um Anjo, mas o Anjo lhe 

disse: 

 

“Não tenhas medo, Maria, pois tu encontraste favor em DEUS. Tu trarás à vida um filho 

e lhe darás o nome de Jesus”. 

 

Com grande alegria em seu coração, disse Maria: 

 

“Eis aqui a serva do Senhor: cumpra-se em mim segundo a tua palavra”.  

 

Não muito tempo depois, um Anjo apareceu a José e anunciou que ele e Maria teriam 

um filho concebido por eles imaculadamente. Disse ainda: 

 

“Tu lhe darás o nome de Jesus porque ele salvará seu povo do pecado”. 

 

Também José alegrou-se em cumprir a vontade de DEUS e, assim, ele e Maria 

começaram a preparar-se para a vinda do pequenino.  Eles cultivavam a qualidade de 

pensamentos que DEUS deles esperava e agiam da maneira que sabiam ser mais 

agradável a DEUS. E Ele, em Sua bondade, abençoava-os e guardava-os como faz com 

todos os Seus filhos que ouvem a Sua voz e obedecem a Sua vontade. 
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Em todos os preparativos para o nascimento do Salvador que tiraria a humanidade de 

seus pecados, DEUS demonstrou Sua grande atenção como um exemplo a ser seguido 

por homens e mulheres, meninos e meninas. 

 

 
 

 

PERGUNTAS 

 

1 - Por quem estava o mundo esperando? 

2 - Que qualidade de pessoas desejava Deus para pais de Jesus? 

3 -  Como foi que Ele lhes comunicou Seu desejo? 

4 - O que responderam eles? 

5 - De que maneira demonstrou DEUS Sua atenção? 

6 - Leia, na Bíblia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33 e 38. 

 

TEXTO DE OURO:   São Tiago 1 : 17 

 

“ Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes.” 

 

 

 

Leonardo da Vinci, Anunciação, 1472. 
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LIÇÃO BÍBLICA Nº 2 

 
O NASCIMENTO DE JESUS 

 

 

Maria e José estavam cheios de gratidão para com DEUS porque Ele os julgara dignos 

de serem os pais de Jesus e, assim, oraram para que pudessem ser guiados sabiamente e 

fazerem tudo da melhor forma possível. 

 

A certa altura do ano, o Imperador César Augusto baixou um decreto para que todos os 

seus súditos fossem obrigados a pagar impostos.  Assim, todos os habitantes do seu 

reino tiveram que  encaminhar-se para a cidade mais próxima a fim de saldar as dívidas. 

 

Maria e José obedeceram à ordem do Imperador e partiram para Belém.  Mesmo sendo 

o caminho longo e fatigante, Maria acompanhou o esposo.  Ela já estava muito cansada 

quando chegaram à cidade de Belém e, infelizmente, todas as hospedarias estavam 

repletas de pessoas e o único abrigo que José pôde encontrar foi um estábulo, onde eram 

guardados cavalos, bois e ovelhas.  Não tiveram eles um leito macio como o que nós 

temos.  Ali, naquele humilde lugar, nasceu o Menino Jesus, a mais maravilhosa dádiva 

de DEUS ao mundo. 

 

Na fria e negra noite, alguns pastores estavam vigiando suas ovelhas quando: 

 

“Eis que o Anjo do Senhor chegou-se a eles, a glória do Senhor foi-lhes mostrada e eles 

se amedrontaram. E o Anjo lhes disse: 

 Não tenhais medo: eis que vos trago boas novas de grande alegria, pois para vós nasceu 

hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor.  E isto será um sinal para 

vós: achareis o pequenino envolto em faixas de pano e deitado numa manjedoura. 

Subitamente, surgiu, junto aos Anjos, uma hoste celeste louvando a DEUS e 

exclamando: 

Glória a DEUS nas alturas e na Terra paz e boa vontade entre os homens!  Esta é a 

mensagem de Cristo a todos nós.” 

 

Os Anjos desapareceram nos Céus, deixando os pastores cheios de espanto com a 

mensagem que tinham ouvido.  Dirigiram-se imediatamente para Belém e, ali, 

encontraram o Menino Jesus deitado na manjedoura como os Anjos haviam dito. 

 

Maria e José sabiam que precisavam usar o maior amor e sabedoria para ajudarem Jesus 

a crescer como um puro e sagrado ser.  E, quando fosse chegado o tempo, pudesse o 

grande Espírito de Cristo nele penetrar  e tornar-se o Salvador do mundo. 

 

DEUS demonstrou Sua grande fidelidade por nós escolhendo pais amorosos e 

responsáveis para Jesus, permitindo assim que, futuramente, Cristo viesse à Terra e nos 

salvasse de nossos pecados. 
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PERGUNTAS 

 
 

1 - Por que Maria e José foram para Belém? 

2 - Por que nasceu Jesus numa manjedoura? 

3 - Qual a mensagem dos Anjos aos pastores? 

4 - Como Jesus possibilitou a Cristo tornar-se nosso Salvador? 

5 - Como foi que DEUS  demonstrou sua fidelidade ? 

6 - Leia, na Bíblia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 20. 

 

TEXTO DE OURO :   I Cor. 13  :  4 

“A caridade é sofredora, é benigna.” 

 

 
A Adoração do Pastores, Tintoretto 
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LIÇÃO BÍBLICA Nº 3 

 

SIMEÃO 

 

 

Depois que o Menino Jesus nasceu na humilde manjedoura na cidade de Belém, sua 

mãe trazia tanto agradecimento em seu coração pelo amor que DEUS lhe demonstrava 

que ela  desejava ardentemente fazer um sacrifício por Ele.  Queria também consagrar o 

Menino Jesus ao Senhor, como era costume pela lei de Moisés. Assim, ela e José 

levaram Jesus ao Templo. 

 

No Templo, havia um homem cujo nome era Simeão.  Ele era um homem justo e santo 

que amava a DEUS e O servira por toda a sua vida.  Tinha ele vivido uma vida pura de 

auto-sacrifício, tendo sempre bons pensamentos e fazendo o bem sempre que podia.  

Por isso, ele tinha alcançado o poder de ter visões e de receber mensagens divinas. 

 

Simeão já era muito velho e já se preparava para partir para sua morada celestial.  Antes 

de partir, porém, desejava ele mais do que tudo, ver o Menino Jesus, aquele que mais 

tarde tornaria possível a Cristo vir ao mundo e ensinar a todos as belas verdades sobre o 

Amor e o Serviço. 

 

DEUS conhecia o grande desejo de Simeão e, assim, revelou-lhe que ele veria Jesus 

antes de morrer. 

 

O Espírito Santo guiou Simeão ao Templo para onde Maria e José haviam conduzido o 

Menino Jesus a fim de consagrá-lo a DEUS. 

 

Simeão estava cheio de contentamento porque DEUS respondera às suas preces.  

Tomou o Menino Jesus em seus braços e glorificou a DEUS, dizendo: 

 

“Senhor, deixa agora Teu servo partir em paz, segundo a Tua palavra, pois meus olhos 

viram a salvação que Tu preparaste ante a face de todos”. 

 

E abençoou Maria e José dizendo-lhes que, embora Cristo Jesus viesse a ser a Luz e a 

Glória do mundo inteiro, todo aquele que O amasse e n’Ele cresse precisaria demonstrar 

grande coragem e fortaleza para viver o tipo de vida que Ele queria que tivessem. Maria 

e José compreenderam, então, que precisavam praticar muito auto-sacrifício e esforçar-

se mais do que nunca para aprenderem a verdadeira sabedoria necessária para guiarem 

Jesus retamente, até que Ele atingisse a idade adulta. 
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PERGUNTAS 

 

1 - Por que Maria e José levaram o Menino Jesus ao Templo? 

2 - Por que DEUS deixou Simeão ver o Menino Jesus? 

3 - O que disse Simeão a Maria e a José? 

4 - O que eles compreenderam  que deveriam fazer desde então? 

5 - Por que caminhos podemos praticar o auto-sacrifício? 

6 - Leia, na Bíblia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 35. 

 

 

TEXTO DE OURO :   I Coríntios 13 : 1 - 2 

 

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, 

nada seria.” 

 
Simão e Ana reconhecem o Senhor em Jesus,  

Rembrandt van Rijn,1627 Kunsthalle Hamburg 
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LIÇÃO BÍBLICA Nº 4 

 

OS MAGOS DO ORIENTE 

 

 

Existiram antigamente três homens sábios que viviam a centenas de quilômetros da 

cidade de Belém, onde nasceu o Menino Jesus.  Viviam eles a muitos quilômetros uns 

dos outros, em países diferentes e eram também de aspecto diferente.  Um deles tinha a 

pele branca, outro, amarela e o terceiro era negro. Tinham estudado as estrelas e 

aprendido que um grande acontecimento estava para suceder: ia nascer um Salvador do 

mundo. 

 

Certa noite, quando olhavam as estrelas, viram uma que nunca tinham descoberto antes 

e, então, deixando suas terras, seguiram-na, porque sabiam que ela os conduziria ao 

Salvador do mundo. 

 

Cada um viajou muitos quilômetros sozinho, por montanhas e desertos, sem nada para 

guiá-los além da cintilante estrela e, então, encontraram-se sobre uma montanha que 

dominava Jerusalém. 

 

Aqueles sábios eram muito diferentes e falavam diferentes línguas, mas não se 

importaram com isso.  Sabiam que tinham vindo com o mesmo objetivo - encontrar o 

Salvador, aquele que salvaria o mundo inteiro. 

 

Assim, eles seguiram a estrela, até que ela os conduziu à pequena cidade de Belém, 

pairando acima do lugar onde o Menino Jesus estava deitado na manjedoura. 

Compreenderam eles que era essa a criança a quem haviam buscado. Sabiam que, 

quando ela crescesse, o Grande Espírito de Cristo desceria dos céus e o interpenetraria, 

tornando-se o Salvador do mundo. 

 

Os sábios haviam trazido de sua longa viagem presentes maravilhosos para Jesus e os 

depositaram a Seus pés.  Estes presentes eram “ouro”, “incenso” e “mirra” e 

significavam coisas maravilhosas. 

 

Cristo precisa de nós para auxiliá-lo a salvar o mundo.  Ele deseja que com Ele 

cooperemos, mas, para isso, precisamos oferecer-lhe tudo o que possuímos. Temos que 

Lhe dar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito.  E foi o que fizeram os três sábios.  

Eles Lhe deram  “incenso”, que significa o nosso corpo, o qual precisamos utilizar em 

Suas pegadas.  Eles Lhe deram “mirra”, uma planta raríssima que cresce muito longe na 

Arábia; ela significa a nossa alma, que crescerá se formos bondosos para com os outros.  

Eles Lhe deram “ouro”, que significa o espírito, nosso real e verdadeiro Eu. 

 

Para ajudar Cristo Jesus a salvar o mundo, precisamos trabalhar com Ele, com Ele 

cooperar e dar-Lhe tudo o que possuímos - corpo, alma e espírito - exatamente como 

fizeram os homens sábios.  Seremos, então, tão sábios como eles.  Tentemos realizar, da 

melhor maneira possível, o que realizaram os sábios! 
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PERGUNTAS 

 

1 - Sobre que três homens versa esta lição? 

2 - Por que deixaram eles seus países? 

3 - Quais as cores desses homens? 

4 - Para onde os conduziu a estrela? 

5 - Que presentes deram eles ao Menino Jesus? 

6 - O que significam o incenso, a mirra e o ouro? 

7 - O que precisamos fazer para sermos tão sábios quanto os sábios? 

8 - Leia, na Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1, 2, 9, 10 e 11 

 

 

TEXTO DE OURO :    Mateus 2 : 2 

 

“ Vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-lo. 

 

 
Adoração do Reis Magos, Rembrandt, 1632 
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LIÇÃO BÍBLICA Nº 5 

 

A FUGA PARA O EGITO 

 
 

 

Era uma vez um rei malvado chamado Herodes, que nunca havia amado nem ajudado 

seu povo, mas sim arrebatado tudo o que ele tinha. Ele não sabia o que significava ser 

amigo dos outros. 

 

Um dia, quando esse rei estava passeando pelo pátio do seu castelo que dominava a 

cidade de Jerusalém, os três homens sábios, sobre quem falamos na última lição, 

aproximaram-se e disseram-lhe que um Salvador de homens, o Grande Rei, nascera na 

pequena cidade de Belém.  Quando Herodes ouviu isso, ficou muito aborrecido, porque 

desejava ser o único rei sobre a Terra. Compreendeu que o povo amaria o novo Rei e 

que seu governo de maldades teria fim.  Traçou, então, em seu coração, um plano: 

desembaraçar-se desse novo rei, mas não deixou os sábios saberem quais eram os seus 

pensamentos.  Disse-lhes que fossem ao encontro do novo Rei e lhe trouxessem de volta 

notícias para que ele também pudesse adorá-lo. 

 

Naquela mesma noite, um Anjo do Senhor apareceu ao pai de Jesus, cujo nome era 

José, e falou-lhe  sobre Herodes e de como este desejava tirar a vida de seu filho.  No 

mesmo instante, José levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe e partiu para o Egito, 

onde Herodes não podia encontrá-los. 

 

O rei malvado esperou em seu palácio pela volta dos sábios que deveriam dizer-lhe 

onde se encontrava o menino.  No entanto, eles não voltaram.  Eles sabiam que Herodes 

desejava matar o Menino Jesus.  E como pensa você que eles sabiam disso?  Muito 

simples. Quando somos malvados, não se pode ocultar.  Herodes quis fazê-los acreditar 

que ele desejava adorar o Menino Jesus, mas os sábios compreenderam que o que ele 

realmente queria era matá-lo.  Por isso, eles não lhe disseram onde o Menino Jesus 

estava. 

 

Herodes ficou muito zangado e com isso fez uma coisa terrível: disse a seus soldados 

para matarem todos os meninos do país.  E os soldados cumpriram as suas ordens, tudo 

porque  Herodes não possuía amor em seu coração e não era amigo de seu povo. Todos 

os meninos de menos de dois anos de idade foram mortos, mas Jesus, estando no Egito, 

escapou, porque José era um homem bom e ouviu a voz do Anjo. 

 

Cada um de nós tem um Anjo da Guarda que nos avisa para não fazermos o que é mau.  

Esse Anjo também nos diz o que devemos fazer quando estamos em perigo, como 

estava o Menino Jesus. Então, nossos amigos  e parentes nos protegerão contra o 

perigo. 

 

Procuremos, pois, ser bons, para que possamos ouvir sempre a voz do nosso Anjo da 

Guarda! 
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PERGUNTAS 

 

 

1 - Qual o rei malvado que não era amigo de ninguém? 

2 - Que disse o rei Herodes aos sábios? 

3 - Que disse o Anjo do Senhor a José, pai de Jesus? 

4 - Que fez José? 

5 - Que fez então Herodes? 

6 - Que devemos fazer para escapar ao mal e ao perigo? 

7 - Leia, na Bíblia,  o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 3 a 8. 

 

TEXTO DE OURO:    João, 15 : 13 

“ Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém sua vida por seus amigos.” 

 

 

 

 
A Fuga para o Egito,  

Rembrandt, no Musée des Beaux-Arts de Tours, na França. 
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LIÇÃO BÍBLICA No. 6 

 

O MENINO JESUS NO MEIO DOS DOUTORES 

 

 

Vivia o Menino Jesus numa cidade da Palestina chamada Nazareth.  Ele brincava ao sol 

e ao ar livre e se alimentava com os alimentos adequados, pois sabia que precisava ter 

um corpo perfeito para poder realizar o grande trabalho para o qual havia nascido. 

 

Seu pai e sua mãe lhe ensinaram a ter bons pensamentos e a ser sempre alegre e gentil.  

Aprendeu muito sobre as flores,  pássaros e outros animais. Nunca maltratou um ser 

vivo, pois sabia que todos foram feitos por DEUS, da mesma maneira que fomos feitos 

todos nós.   

 

Jesus era tão brilhante em suas lições e estudos que, ao completar doze anos de idade, 

aconteceu uma coisa maravilhosa. 

 

Todos os anos, num certo período da primavera, de todos os cantos do país, partia gente 

para assistir à Festa da Páscoa no grande Templo de Jerusalém.  Era uma festa parecida 

com a nossa Páscoa.  Nesse tempo, o povo agradecia ao Sol por levantar-se nos céus do 

norte trazendo a primavera.  Jesus compareceu com seus pais à festa, pois estes 

desejavam que ele conhecesse algo do mundo e aprendesse a depender de si mesmo. 

 

Depois de terminada a festa, seu pai e sua mãe aprontaram-se para voltar para casa, mas 

não conseguiam encontrar o Menino Jesus.  Procuraram-no por muito tempo, até que ele 

foi encontrado no templo, entre os homens sábios, ouvindo o que eles diziam e 

respondendo às suas perguntas. 

 

Eles estavam muito surpresos ao verificar o quanto Jesus sabia.  Quando seus pais lhe 

perguntaram o que fazia ali, respondeu-lhes que estava tratando dos negócios de seu 

Pai, com isso significando que estava ansioso por servir a seu Pai Celestial em tudo o 

que lhe fosse possível.  Seus pais poderiam ajudá-lo, mas ele teria que realizar o 

trabalho por si mesmo. 

 

E o mesmo deve fazer você, querido amiguinho(a), se desejar ser como Jesus.  Seus pais 

e professores poderão ajudá-lo em suas lições, mas você precisa aprendê-las por si 

mesmo.  E, quando estiver pronto a desempenhar com perfeição as lições que lhe foram 

confiadas, DEUS  poderá escolhê-lo para realizar um grande trabalho no mundo, assim 

como foi escolhido o Menino Jesus.  Procure, pois, ser  semelhante a ele! 
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PERGUNTAS 

 

 

1 - Que fez o Menino Jesus para construir um corpo perfeito? 

2 - Que festa celebrava o povo da Palestina? 

3 - Para que cidade dirigia-se o povo para dar graças a DEUS? 

4 - Que aconteceu quando Jesus atingiu doze anos de idade? 

5 - Quando os pais de Jesus o encontraram no templo, o que lhes disse ele? 

6 - Que precisa você fazer para se tornar tão sábio quanto Jesus? 

7 - Leia, na Bíblia, o Evangelho de São Lucas,  capítulo 2, versículos 39 a 52. 

 

TEXTO DE OURO :      Lucas 2 : 49 

 

“ Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? 

 

 

 

 
Jesus entre os Doutores no Templo 
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LIÇÃO BÍBLICA Nº 7 

 

A MISSÃO DE SÃO JOÃO BATISTA 

 

 

Estudamos o nascimento e a infância de Jesus e já aprendemos o que ele fez para  

preparar um corpo tão perfeito que, ao crescer, pudesse o Grande Espírito de Cristo 

descer sobre ele.  Seria este o maior acontecimento que jamais teve lugar sobre a Terra, 

e os sábios de todas as nações por ele haviam esperado durante muito tempo.  As 

pessoas que não eram tão sábias tiveram que ser avisadas do que iria acontecer.  Assim, 

professores e pregadores tiveram que sair pelo mundo e dizer a todos que se  

preparassem para a vinda de Cristo Jesus. 

 

Um dos maiores pregadores foi  João Batista.  Ele havia passado muitos anos no 

deserto, aguardando a voz de DEUS. Um dia, a voz de DEUS lhe disse que saísse a 

pregar ao povo que chegara o tempo em que Cristo Jesus viria ao mundo para salvá-lo 

de seu pecado e sofrimento. 

 

Muito obediente, João cumpriu a ordem.  Ele usava uma vestimenta de pele de camelo, 

que significa que trazia ao redor de seu corpo o magnífico Traje Dourado de Bodas.  

Vestido com esse belo traje, que havia construído através de um puro viver, podia 

ajudar a milhares de pessoas.  Aqueles que já estavam prontos para ver essa vestimenta 

ao redor de João compreendiam que ele era um mensageiro escolhido por DEUS. 

 

Assim, não se surpreenderam ao saber que, enquanto João pregava nas margens do rio 

Jordão, milhares de pessoas vinham ter com ele, chegadas de Jerusalém e de todas as 

terras dos arredores da Judéia. 

 

João Batista aconselhou-as a se arrependerem de seus pecados, porque o Reino de 

DEUS estava próximo.  Aqueles que se arrependeram, ele batizou no rio Jordão, o que 

era uma maneira de demonstrar que estavam livres dos seus pecados e purificados. 

 

Existe um outro significado para o batismo:  quando em nós penetra o espírito de 

DEUS, é como se nos banhássemos num grande rio de vida.  Entramos nesse 

maravilhoso rio quando somos bons e obedientes e procuramos trabalhar de acordo com 

as leis de DEUS.  Somos, então, realmente batizados.  Fluirá dentro de nós o rio da vida 

de DEUS e seremos banhados em Sua magnífica bondade e  bem.  Qualquer pessoa 

pode entrar num rio, mas unicamente os bons e obedientes podem banhar-se no grande 

rio de vida de DEUS.  Sendo assim, João não poderia batizar todo mundo.  Havia os 

fariseus e saduceus que chegaram para ouvi-lo pregar, mas ele não pode batizá-los.  

Quiseram eles fazer crer que eram muito bons, mas, em verdade, eram muito maus, por 

isso João lhes disse que apresentassem os frutos de seu arrependimento, querendo com 

isso dizer que deveriam plantar primeiro sementes de bondade e obediência antes de 

serem batizados. 

 

Também nós precisamos fazer o mesmo, antes que possamos ser realmente batizados. 
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PERGUNTAS 

 

1 - Sobre que grande pregador fala esta lição? 

2 - Que vestia João Batista? 

3 - Que era, em realidade, essa vestimenta de pele de camelo? 

4 - Que disse João Batista ao povo? 

5 - Qual o significado real do batismo? 

6 - Por que não pôde João Batista batizar todo mundo? 

7 - Que precisamos fazer antes para podermos ser realmente batizados? 

8 - Leia, na Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 3,  versículos de 1 a 12. 

 

TEXTO DE OURO :   Mateus 3 : 3 

 

“ Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. ” 

 

 
João Batista pregando no deserto 

Anton Raphael Mengs, 1760 
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LIÇÃO BÍBLICA Nº 8 

 

O BATISMO DE JESUS 

 

 

Na lição passada, aprendemos sobre o grande pregador João Batista.  Quando pregava, 

ele lhes dizia:  “Eu vos batizo com água, mas aí vem Aquele que é maior do que eu, do 

qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias;  Ele vos batizará com o  

Espírito Santo e com o fogo”. 

 

Com esta expressão  “batizar com o fogo”,  João queria dizer que o Grande Espírito 

chamado Cristo chegaria a nós vindo do Sol que,  como você sabe, é um corpo 

incandescente muitas vezes maior que a Terra. 

 

Esse Grande Espírito solar sabia que nossa Terra necessitava de auxílio;  sabia que as 

pessoas que nela viviam eram pecadoras e que sofriam terrivelmente por causa de seus 

pecados.  Ele lastimava essas pobrezas da Terra porque era o mais bondoso e o mais 

compassivo de todos os espíritos que viviam no Sol. 

 

Assim, Ele desejava vir à Terra para ajudar a salvar a humanidade que aqui vivia.  

Entretanto, esse Grande Espírito não possuía um corpo de carne.  Se Ele tivesse um 

corpo assim, o Sol o queimaria.  Em vez disso, possuía um corpo muito sutil que não 

podia ser visto pelas pessoas da Terra.  E aí estava a dificuldade.  Ele queria que as 

pessoas O vissem, O sentissem e O ouvissem, mas sabia que isso seria impossível se 

viesse somente com Seu corpo sutil.  A humanidade não saberia que Ele estava aqui. 

 

Então foi construído um corpo perfeito para Ele, um corpo de carne e sangue, porém, 

infinitamente mais puro e melhor que os nossos.  E foi o Menino Jesus o escolhido para 

preparar este corpo perfeito. 

 

Na época em que João Batista pregava na Judéia, Jesus havia atingido a idade de 30 

anos.  Ele sabia que o tempo de Cristo vir à Terra tinha chegado e, assim, dirigiu-se a 

João para ser por ele batizado no rio Jordão.  E lá teve lugar o acontecimento 

maravilhoso: o Grande Espírito Solar de Cristo desceu sobre Jesus sob a forma de uma 

pomba e, desde este momento, o corpo de Jesus foi utilizado por Cristo, que se tornou 

então conhecido por CRISTO JESUS.  Desse momento em diante, toda palavra falada 

por esse corpo foi proferida pelo Espírito Solar. 

 

Em toda a história do mundo, por todos esses milênios, nada semelhante jamais 

aconteceu.  Um Grande Espírito Solar veio à Terra para salvar a humanidade que sofria 

terrivelmente por causa de seus pecados.  E não somente a humanidade de então, mas 

também aqueles que já haviam vivido na Terra e os que ainda viveriam.  Nunca  

devemos esquecer esse grande acontecimento e devemos fazer tudo em nome de 

CRISTO JESUS, o Senhor da Bondade e da Compaixão. 
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PERGUNTAS 

 

1 - Quem era o Grande Espírito Solar que, segundo disse João, batizaria com o fogo? 

2 - De onde veio Cristo? 

3 - Por que veio Ele à Terra? 

4 - Que foi que Ele precisou possuir para que pudesse ser visto na Terra? 

5 - Quem deu a Cristo seu corpo perfeito? 

6 - Quando foi que Cristo utilizou o corpo de Jesus? 

7 - Sob que nome foi Jesus conhecido após o batismo? 

8 - Leia, na Bíblia,  o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. 

  

 

TEXTO DE OURO:   Mateus 3 : 17 

 

“ Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.” 

 

 
Batismo de Jesus 

1520. Por Parmigianino, atualmente na Berlin Staatliche Museen - Gemäldegalerie, em Berlim. 
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LIÇÃO BÍBLICA Nº 9 
 

 

JESUS - O IRMÃO MAIOR 

 

 

Nas lições anteriores, estudamos algo sobre a vida de João Batista e de Jesus.  Eles 

nasceram mais ou menos na mesma época, e suas mães, Isabel  e Maria, eram primas. 

 

Já vimos que o grande trabalho de João Batista foi pregar, ao povo da Palestina, a vinda 

do Espírito Solar de Cristo. O trabalho de Jesus era construir um corpo perfeito para que 

o Grande Espírito Solar de Cristo, o qual era mais maravilhoso que um Anjo, pois era 

um Arcanjo, pudesse fazer  Seu trabalho na Terra. 

 

Sabemos que os Arcanjos não podem ser vistos sempre e, por esta razão,  Jesus teve que 

construir um corpo para Cristo.  Ele o construiu de maneira que esse glorioso Arcanjo 

pudesse penetrá-lo e ensinar à humanidade coisas que nem Jesus nem João Batista 

poderia ensinar. 

 

Depois de oferecer seu corpo perfeito a Cristo, o trabalho de Jesus terminou.  Estava ele, 

assim, livre ou liberado de seu corpo de carne.  Mesmo sendo o corpo de Jesus o mais 

perfeito que já houve, ainda assim um corpo humano encadeia o espírito que nele vive.  

É como se fosse uma grande pedra que mantém ligado à Terra o espírito, que é o Eu 

Real.  Tudo isto está certo porque precisamos de um corpo de carne para realizar nosso 

trabalho e aprender nossas lições aqui na Terra.  Depois que o trabalho foi realizado, o 

espírito abandona o corpo e sobe aos céus.  A isto se chama libertação, também 

chamada morte, mas realmente a morte não existe.  O espírito, o Eu Real, nunca morre.  

Ele simplesmente deixa o corpo de lado, exatamente como nós faríamos com nossos 

casacos velhos, e penetra nos mundos celestes. 

 

Esses mundos estão em torno de nós, mas são tão sutis, tão finos que não podemos vê-

los.  Isto foi o que aconteceu com Jesus depois que ele deu seu corpo a Cristo; ele foi 

liberado e foi-lhe dado um trabalho ainda maior que o que ele realizou na Terra.  Ele se 

tornou o maior dos Irmãos Maiores.  Nós não o veremos mais com nossos olhos físicos, 

mas ele ainda está trabalhando entre nós e, um dia, o veremos com os olhos do espírito. 

Devemos amá-lo de todo o nosso coração, pois foi por intermédio dele que o Grande 

Espírito Solar de Cristo pôde vir à Terra para salvar a humanidade. 
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PERGUNTAS 

 

1 - Para que trabalho nasceu Jesus? 

2 - Quem é Cristo? 

3 - Por que todo espírito precisa de um corpo físico? 

4 - Que nos sucede depois que nosso trabalho foi realizado? 

5 - O que significa, na verdade, a morte? 

6 - Quem é Jesus? 

 

TEXTO DE OURO :    João, 14 : 6 

 

“Ninguém vem ao Pai, senão por mim.” 

 

Sermão da Montanha, por Carl Bloch, século XIX 
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LIÇÃO BÍBLICA No. 10 

 

 

CRISTO - O ESPÍRITO DA TERRA 

 

 

Na lição passada aprendemos sobre a vinda do Grande Arcanjo Solar.  Esse espírito 

viveu por três anos no belo corpo de Jesus e tornou-se conhecido por Cristo Jesus. 

Aparentemente, Ele era um homem como os outros, mas havia uma grande diferença.  

Dele saía um grande poder que todos podiam sentir.  Algumas pessoas podiam ver uma 

luz maravilhosa brilhando ao redor de Seu corpo.  Esta era naturalmente o Traje 

Dourado de Bodas que todos estamos procurando construir.  E, algum dia, quando 

pudermos fazer aquilo que DEUS espera de nós e conseguirmos amar mesmo aqueles 

que nos odeiam, nosso Traje Dourado de Bodas será tão maravilhoso quanto aquele que 

pertence ao Grande Espírito Solar de Cristo. 

 

Nós já tentamos olhar para o Sol num dia muito claro, mas verificamos que isto era 

impossível, porque ele nos ofuscava com seu brilho. É no Sol que Cristo realmente 

vive: contudo, mais ou menos há 2.000 anos atrás, Ele desceu à Terra para viver por 

algum tempo no corpo de Jesus. 

 

A humanidade de então pôde olhá-lo sem ser ofuscada.  No entanto, por causa da 

crueldade da humanidade,  Ele foi crucificado.  Mataram seu corpo, porém, estava 

liberado para poder realizar um trabalho maior. 

 

Nada do que aconteceu na Terra foi mais maravilhoso do que o trabalho realizado por 

Cristo depois de Sua crucificação.  Após ter sido crucificado o corpo. o Grande Espírito 

Solar  estava livre para penetrar na Terra.  Desse momento em diante, Cristo tornou-se o 

Espírito da Terra e ainda o é.  Assim como os nossos corpos têm um espírito, a Terra 

onde vivemos também tem  e esse é o amoroso Espírito de Cristo. 

 

A Terra é uma coisa densa e pesada, sem luz própria  -  um planeta.  O grande trabalho 

de Cristo é iluminá-la e fazê-la brilhar como o Sol.  De todos os Arcanjos, o único que 

poderia fazer isto era Cristo.  Ainda lhe causa dor e sofrimento realizar este trabalho, 

mas, por causa de Seu grande amor por nós,  Ele tudo suporta.  “Mais perto do que 

mãos e pés” está Ele de nós e, por causa desta proximidade,  Ele pode ajudar-nos. 

 

Amemo-lo sempre e louvemos seu nome sagrado! 

 

 
 

PERGUNTAS 

 

1 - Que era a luz maravilhosa que brilhava ao redor do corpo de Cristo? 

2 - Que precisamos fazer para tecer o Traje Dourado de Bodas? 

3 - Por quanto tempo Cristo viveu no corpo de Jesus? 

4 - Para onde foi Cristo após Seu corpo ter sido crucificado? 

5 - Qual é o trabalho de Cristo como Espírito da Terra? 



21 

 

 

TEXTO DE OURO :   Mateus, 28 : 20 

“E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 
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