
 

LIÇÃO – 9: O PRECURSOR DO MESSIAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

 1) João batista o último profeta da antiga 

dispensação. 

  

 2) A revelação reaparece para mostrar a sua 

primazia no Filho. 



O PERÍODO INTERMEDIÁRIO 

Cerca de 400 anos de silêncio. 

As ramificações judaicas: 

a) Fariseus – primazia a lei 

b) Saduceus – nega o milagre 

c) Essênios – isolacionismo 

d) Zelotes – revolução pela força 



O TESTEMUNHO DE JOÃO BATISTA 

1)Conheça os testemunhos dado pelo 
profeta. 

 

1)Destaque a sua fala sobre aquilo que 
testemunhava de Cristo. 



ALIADOS OU RIVAIS? 

 

 



O GRANDE MOMENTO DE JOÃO 

Três coisas importantes: 

Ele batizou Jesus. 

Ele viu a unção messiânica 

Ele ouviu a voz de Deus que atestava a 
centralidade de Cristo. 

Obs.: Depois de 400 anos Deus falou no 
deserto pelo profeta. Já no batismo Deus 
falou diretamente do ceú. 



LIÇÃO – 10: O EVENTO CENTRAL DA 

HISTÓRIA 

Sugiro que seja dividida em duas partes. 

 

Porque aqui o professor precisar mostrar 
quem é Jesus para o aluno. 

 



A PLENITUDE DOS TEMPOS 

O que é plenitude dos tempos? Um tempo exato. 
Deus executa os seus propósitos de modo específico. 
Para realizar os seus projetos, Deus usa meios e 
situações. 

Ele usou: 

a) O antigo testamento (profecias que prediziam a 
vinda de Cristo). 

b) A cultura grega. A difusão da língua. A pregação 
deu-se de forma que todos compreendiam 

c) A cultura romana. A facilitação para viajar: as 
estradas e as leis.   

 



DEUS ENVIOU SEU FILHO 

A ênfase aqui recai da doutrina da 
divindade de Cristo. 

Dois aspectos: 

1) Atributos divinos aplicados a Cristo. 

2) Reconhecido como “Deus”. 



NASCIDO DA MULHER 

A ênfase aqui é a doutrina da humanidade de 
cristo. 

Dois aspectos: 

1) Nascimento virginal 

2) A humanidade de Jesus 



NASCIDO SOB A LEI 

A ênfase recai sobre a necessidade de 
Cristo cumprir a lei, para então, ser o 
nosso representante legal. 
 
Dois aspectos: 
 
1) O cumprimento da lei. 
2) A tentação de Jesus 
 



PARA RESGATAR 

Duas doutrinas para trabalhar: 
 
1) A doutrina da redenção 
 
2) A doutrina da adoção 



O MILAGRE DO ENTENDIMENTO 

Mostre a importância de Cristo para a 
subsistência da igreja. 
 
Mostra também que sem a ação da graça 
divina ninguém tem condição acolhê-lo 
como Salvador. 


