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O TIME DE JESUS 
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Vivendo um novo

mundo com Jesus

TEXTOS BÍBLICOS
Mateus 4 - Mateus 10:3
João 1:35-51
Lucas 6:15

HISTÓRIA BÍBLICA
Jesus escolhe os 12 apóstolos 
(Marcos 3:13-19)



Na semana passada iniciamos nossa nova série 
“Missão Mundo Novo” e falamos sobre a espe-
rança do povo de Israel em relação ao novo 
mundo que foi estabelecido com a vinda do 
Messias, anunciada veementemente por João 
Batista – o profeta conhecido como “a voz que 
clamava no deserto” – e que teve o privilégio 
de batizar Jesus.

Hoje veremos como se deu o início do ministé-
rio de Jesus que, após ser batizado e ter passa-
do 40 dias no deserto sendo tentado pelo 
Diabo, revelou-se publicamente como filho de 
Deus enviado para salvar o mundo, perdoar, 
curar, transformar vidas e estabelecer um Novo 
Reino, de justiça, paz e amor. 

Após batizar Jesus, João Batista foi preso por 
Herodes que, assim como os chefes religiosos 
de Israel, sentia-se ameaçado pela popularida-
de do profeta que anunciava a chegada de um 
novo Rei e contestava o sistema opressor sob o 
qual o povo hebreu vivia.

Neste mesmo tempo Jesus retornou do deser-
to à Galiléia e ali iniciou seu ministério chaman-
do os primeiros discípulos, dois irmãos: Simão 
e André. Eles eram pescadores que foram con-
vidados a deixar suas redes para seguir o 
mestre e tornarem-se pescadores de homens. 
Depois vieram os outros: Tiago, João, Felipe, 
Bartolomeu, Mateus, além das mulheres e de 
tantos outros que passaram a seguir Jesus.  

Jesus abandonou sua rotina de vida em Nazaré 
para cumprir sua missão e da mesma forma, os 
discípulos também abandonaram o antigo 
estilo de vida para seguir o chamado de Deus e 
praticar um novo modelo de vida para transfor-
mar a sociedade daquela época.

A popularidade de Jesus foi crescendo cada 
vez mais e Ele foi ganhando reconhecimento e 
atenção pública. Multidões seguiam a Jesus. 
Pessoas de diversos lugares eram atraídas 
pelos sinais e prodígios que Ele fazia (Marcos 
3:7-8).
Por onde passava, Jesus curava, confrontava os 
religiosos, expulsava demônios e revolucionava 
os paradigmas existentes. 

A demanda de Jesus aumentava significativa-
mente e por isso seus seguidores prepararam 
um barquinho para que Jesus pudesse continu-
ar pregando às multidões (Marcos 3:9-10). 

É muito interessante que após realizar os mila-
gres Jesus advertia que as pessoas não dessem 
publicidade aos fatos. Na verdade Jesus sabia 
que até então as pessoas o procuravam em 
razão dos sinais e maravilhas que Ele operava. 
O povo ainda não tinha entendido que Ele era o 
Messias, o filho de Deus (Marcos 3:12).

Depois de um dia de trabalho intenso, Jesus 
subiu ao monte para orar. Ele passou a noite 
em comunhão com Deus e depois disso, sobe-
ranamente, escolheu dentre seus discípulos um 
grupo de 12 homens designando-os apóstolos, 
a quem conferiu autoridade para pregar, curar, 
libertar e agir em Seu Nome. Eram eles:  Pedro, 
Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, 
Tomé, Tiago (filho de Alfeu), Tadeu, Simão e 
Judas Iscariotes, que o traiu.
(Marcos 3:13-19).

Quando Jesus formou seu time, distribuiu tarefas e 
cuidou da sua equipe como ninguém. Ele usava a 
autoridade e não o poder; mantinha o foco na 
missão e não buscava fama pessoal. Com coragem 
e humildade, encarava seus medos e anseios. Com 
ousadia propagou a mensagem da salvação em 
vários lugares. Jesus motivava sua equipe lideran-
do pelo exemplo e servindo às pessoas com amor. 
Jesus chamou os 12 apóstolos para compartilhar 
com eles a tarefa de atender às multidões. Nenhum 
deles foi escolhido por mérito ou capacidade. Na 
verdade, eles foram escolhas “improváveis” para 
mostrar a graça e a misericórdia de Deus que age 
sobre nós e apesar de nós. 

PARA O NOSSO CORAÇÃO

A POPULARIDADE DE JESUS FOI 
CRESCENDO CADA VEZ MAIS E ELE 
FOI GANHANDO RECONHECIMENTO

E ATENÇÃO PÚBLICA.[ ]



A missão de Jesus era construir um novo mundo e um novo povo para Deus com base 
no amor. Os doze escolhidos eram as bases para a nova comunidade e o novo tempo 
que estavam sendo inaugurados. Tratavam-se de verdadeiros representantes de Cristo. 
Eram uma espécie de “procuradores” autorizados a anunciar as boas novas. 

Os profetas no velho testamento representavam o povo de Israel e eram usados como “a 
boca de Deus” e os apóstolos no novo testamento representam a igreja de Jesus. O 
simbolismo do número 12 referente aos apóstolos escolhidos nos remete às 12 tribos de 
Israel que são citadas no livro de apocalipse (capítulo 21).
Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, o Espírito Santo foi derra-
mado sobre os 12 apóstolos – lembrando que Judas Iscariotes, o traidor, foi substituído 
por Matias – e a eles foi dado poder e capacidade para serem testemunhas de Jesus por 
todo o mundo (Atos 1-2).
Embora existam contradições e muitos debates acerca do chamado de novos apóstolos 
na atualidade, é certo que Jesus chama a cada um de nós para cooperar com sua missão 
e continuar propagando a mensagem de Salvação. 

Independente de títulos, não tenho dúvidas que fazemos parte do time de Deus. Somos 
o sal da terra e a luz do mundo (Mateus 5:13-16) e temos o privilégio de influenciar pes-
soas compartilhando aquilo que temos em nós: fé, esperança e amor. 
O mundo está em constante movimento e as incertezas do amanhã recaem sobre nós 
diariamente. Ultimamente estamos vivendo um tempo jamais visto. Em razão de uma 
pandemia muitos estão sem esperança e clamando por socorro, vivendo amedrontadas, 
sem saber o que esperar do “novo mundo” e do “novo normal” que vem por aí. 

A MISSÃO DE JESUS

NÓS TEMOS A RESPOSTA:
JESUS! QUE SEJAMOS CORAJOSOS E OUSADOS 
PARA CONTINUAR A MISSÃO E FALAR DO AMOR 
DE DEUS AO MUNDO!



• Relembrar a lição passada, falando sobre 
João Batista e sua pregação acerca da che-
gada do Messias – Jesus - que era esperado 
pelo povo de Israel, contando que depois 
de ter sido batizado, iniciou seu ministério. 

• Falar novamente sobre o simbolismo do 
batismo: nova vida (morrer para o mundo e 
viver para Deus)

• Dizer que Jesus veio ao mundo com uma 
missão: salvar a humanidade. Ele revelou-se 
ao mundo como filho de Deus, aquele que 
veio estabelecer um novo reino: de justiça, 
paz e amor.

• Jesus manteve seu foco e cumpriu sua 
missão. Amou as pessoas. Fez muitos mila-
gres e com isso atraiu a atenção de muitas 
pessoas que passaram a segui-Lo.

CONEXÃO
COM OS ADOLESCENTES

somos parte do
time de Deus

• Em determinado momento, Jesus montou 
uma equipe. Escolheu 12 homens (apósto-
los) para que pudessem ajudá-lo a cumprir 
sua missão (Marcos 3:13-19). 
Eram pessoas comuns – tinham qualidades 
e defeitos, mas foram liderados por Jesus e 
estavam dispostos e felizes em poder 
ajudar. 

• Jesus chama todos nós para continuarmos 
ajudando na missão, levando a palavra de 
Deus às pessoas que estão com medo, com 
problemas e sem esperança. Nós também 
fazemos parte do time de Deus!



PEQUENO
GRUPO

2

3

1 
Os jogadores dos grandes times de futebol treinam diariamente para 
desenvolver as suas habilidades e o jogo em equipe para serem vence-
dores. Quando entramos para o time de Jesus, Ele desenvolve em nós 
“habilidades” que chamamos de fruto do Espírito. Leia Gálatas 5.16 e 23 
e descubra as habilidades de quem está no time de Jesus.

Fazer parte do time de Jesus significa seguir os seus passos. Liste 2 
passos a serem seguidos. (Leia Mateus 26.36 e 14.23, João 15. 16-19).

Os discípulos de Jesus foram pessoas imperfeitas como nós, e mesmo 
quando estavam com Jesus, ainda estavam aprendendo a confiar Nele 
(lembra em Mateus 8.23-26, onde Jesus acalmou a tempestade e os 
discípulos estavam morrendo de medo!), mas quando Jesus subiu aos 
céus e deixou a missão de levar seu amor ao mundo, eles a cumpriram 
sem medo, pois aprenderam ao longo da caminhada com Jesus a 
entregar seus problemas a Ele. Liste alguns sentimentos, medos ou 
dificuldades que você precisa entregar para Jesus.



Assim como em uma equipe que parte para uma viagem espacial, ou mesmo em um 
time de futebol ou numa equipe de trabalho da escola, cada pessoa tem uma função. 

Que tal você pensar sobre seus talentos e descobrir como você pode ajudar na 
missão de Jesus?!? 

Escreva suas ideias em um papel e ore sobre isso!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“... Jesus os instruiu: Deus me autorizou a comissionar vocês: vão e ensinem a todos 
os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo 
batismo no nome tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo....Eu estarei com vocês enquanto 
procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos.”  
(Mateus 28:18-20)

Visite o site do Museu do ar e espaço que fica em Washington e faça um tour virtual! 
Você não imagina o que poderá conhecer mesmo que virtualmente! Deus tem dado 
muita sabedoria aos homens e os levado muito longe!
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https://airandspace.si.edu/
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