
 

 Sala de bate-papo: 
No encontro passado, fizemos uma  “chuva de idéias”,  sobre o 

que entendíamos por Missão. Vamos rever as idéias e definições que 
escrevemos e  responder as seguintes questões: 

1. Todas as idéias levantadas estavam certas? Quais delas repre-
sentam o que Jesus pensava sobre seu ministério? 

2. Quais delas representam o que o grupo, após o estudo,  passa a 
utilizar para definir  a Missão  de Jesus. 

3. O texto de Isaías, repetido em Lucas, apresenta vários verbos; o 
que indica que a missão requer um movimento ativo e dinâmico. 
Com qual ou quais desses movimentos o grupo de adolescentes 
pode  HOJE  assumir um compromisso  mais efetivo com a hu-
manidade e, consequentemente, com a vida da Igreja? 

 

O QUE É... 

Ano aceitável ao Senhor - No ano da graça eram perdoadas  todas as dívi-
das e se redistribuíam  fraternalmente todas as terras e propriedades. Jesus 
encaminha a humanidade para uma situação de reconciliação e partilha. (nota 
extraída da Bíblia Edição Pastoral, Paulus) 

PARA REFLETIR com a galera ...  
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Eu vim para ... (2) 
Texto Bíblico: Lucas 4. 16-21      

O que vamos estudar ? 
Em continuidade ao estudo anterior, Eu vim para... (I) traz uma refle-
xão sobre o  Ministério de Jesus, a partir das palavras do próprio Je-
sus. Veremos o que Jesus diz acerca do que veio fazer neste mundo. 

Curiosidades... 
A Sinagoga era um lugar: 

-  de reunião dos judeus ou israelitas; 

- onde as mulheres não entravam;  

- onde só os homens, a partir dos 12 anos 
podiam entrar; 

- onde os homens se reuniam para estudar 
alguns trechos do que hoje chamamos de 
Antigo Testamento;  

- que servia também de escola para os 
meninos. 

- onde as próprias pessoas que 
freqüentavam é que dirigiam as reuniões. 

O MINISTÉRIO DE JESUS CRISTO     

JUVENIS 

Estudo 8 

Jesus um leitor das escrituras sagradas 
Na sinagoga alguém deu o livro de Isaias para Jesus ler. Vamos ler também o 
mesmo texto que Jesus leu: Isaias 61.1e2 
“ O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas – 
novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liber-
tação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados; a apregoar o ano aceitável do Senhor e 

o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram”. 

Jesus  na Sinagoga 
 

Em Lucas 4.16-21, diz  que 
Jesus estava numa sinagoga. 
Como todo judeu, Ele tinha o 
costume de freqüentar a sina-
goga, para conversar sobre os 
ensinos de Deus.  
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Quando o autor de 
Isaías escreveu este 
texto, ele não sabia de 
Jesus. O que ele sabia 
é que Deus levantaria 
um dia um Messias 
(que significa Ungido 
de Deus). Este Messi-
as faria tudo isto que o 
livro diz:  

 Pregar a boa notícia 
aos pobres;  

 Curar os corações 
feridos;  

 Proclamar a liber-
tação aos cativos;  

Proclamar o ano 
aceitável ao Senhor;  

 Consolar a todos os 
que choram. Assim, o 
Messias seria a salva-
ção para o povo judeu. 
 

Por que?  

Porque o povo judeu 
se achava escravo de 
outros povos. Os ju-
deus estavam presos, 
abatidos e com seus 
corações entristecidos. 
Viviam longe uns dos 
outros, eram maltrata-

dos e destruídos por 
reis e outras autorida-
des. Então, Isaias, 
cheio do espírito de 
Deus, traz uma boa 
notícia para o povo; 
diz que um dia Deus 
consertará as coisas. 
Um dia Deus salvará o 
povo desta situação. 

O versículo 21 de Lucas, capítulo 4, diz que Jesus ao terminar de ler o 
texto, fecha-o e entrega-o nas mãos do ajudante, dizendo a todos que 
estavam na sinagoga, que havia se cumprido a promessa relatada na-
quela passagem da Escritura. 

Jesus aplica a passagem a si mesmo. Ele afirma o que veio fazer, e pa-
ra isso, usa as palavras do Antigo Testamento. Jesus não “inventa” 
uma missão para cumprir. Ele vem cumprir a missão que era de Deus, 
iniciada desde os tempos de Abraão, que era ensinar os povos a Sua 
Vontade e ajudá-los a viverem em obediência a Ele. Isto seria a salva-
ção de todos os povos. 
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No texto de Isai-
as, o autor, inspira-
do por Deus, anun-
cia as  boas novas 
de salvação. 

Jesus faz uso das palavras do Antigo Testamento para  

expressar o que pensava  sobre seu ministério. 

Hoje se cumpriu as Escrituras! 
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O que podemos concluir com isso? 

 Jesus vem para cumprir a vontade de Deus.  

 Jesus vem viver a obediência a Deus em meio às pessoas.  

 Jesus vem como uma pessoa de carne e osso, sujeito a todas as 
tentações que um ser humano enfrenta. 

De tempo em tempo: Ontem . Hoje .  Amanhã 

Jesus Disse: eu vim 
para... 

1. Evangelizar os po-
bres. 

2. Proclamar liberta-
ção dos cativos. 

3. Curar os corações 
feridos. 

4. Consolar os que 
choram. 

5.Proclamar o ano de 
graça do Senhor. 

Jesus fez... 

1.Lucas 4.20 -Jesus 
diz que os pobres 
são felizes porque 
deles é o Reino de 
Deus. 
2.Lucas 7.36-50, Je-
sus perdoa o pecado 
da mulher e a liberta 
da rejeição e do de-
samor. 
Destaque aqui três 
outras ações de Jesus 
que lhe chamam a-
tenção: 
3. ............................ 

4. ............................ 

5. ............................ 

Jesus  faz...  
A continuação do 
ministério de Jesus, 
se faz com pessoas 
como eu e você, 
com cristãs e cris-
tãos que estão dis-
postos a fazer a 
Missão de Jesus 
Cristo. O que você 
faz na Missão de 
Deus? O que você 
quer fazer na mis-
são de Deus? Como 
a sua igreja tem 
contribuído. Desta-
que as ações que 
você acha mais im-
portantes. 
 


