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Missão Novo Mundo 

FOCO
Vivendo um novo mundo com Jesus

TEXTOS BÍBLICOS
Lucas 1, 3.1-22
Mateus 3.1-17
Marcos 1.1-11
Romanos 8:1,2

HISTÓRIA BÍBLICA
João Batista anuncia o novo mundo
com Jesus / Batismo de Jesus   



Estamos vivendo um momento totalmente novo em 
nossas vidas, temos que nos adaptar à nova rotina, 
novos hábitos, novos protocolos, novo estilo de 
trabalho, enfim temos que estar dispostos a mudan-
ças e não há como voltar atrás. 
Além disso, também vivemos incertezas e uma 
espera. A espera da cura, a espera da vacina, a 
espera do retorno.... e muitas vezes estamos colo-
cando toda a nossa esperança na ciência, nos políti-
cos e não em Jesus. Porém, muitos de nós têm 
buscado ressignificar a vida, questionado o que é 
importante, o que é essencial e no que realmente 
vale a pena colocar o nosso tempo, nossa energia e 
nosso coração.
Mas essa semana, em meio a essa pandemia, uma 
notícia chamou a atenção de muitos: a ida de uma 
equipe para a base espacial. Mas isso não é novida-
de, certo? Afinal o homem já vai ao espaço há algum 
tempo. O que tem de diferente em tudo isso, é que 
essa equipe veio de uma iniciativa privada, Elon 
Musk através da sua startup SpaceX, após 18 anos 
de trabalho, enviou a sua primeira equipe ao 
espaço. Uns de seus objetivos é a colonização de 
Marte e quem sabe no futuro, um turismo espacial. 
Pensar no turismo espacial e em muitas outras 
descobertas e avanços que isso pode trazer nos faz 
refletir como nosso Deus é fantástico, sobre o 
universo que Ele criou e que vai muito além do que 
imaginamos. Pensamos também sobre como será 
nosso futuro além dessa pandemia, quantas coisas 
diferentes e legais estão por vir, afinal você já imagi-
nou em um dia pode ver o sol nascer da perspectiva 
do espaço, dentro de uma nave? Pois é, um mundo 
que será totalmente novo para nós.
Antes de Jesus nascer, seu povo também tinha essa 
esperança e aguardava um mundo que seria novo e 
cheio de mudanças para eles, afinal o povo vivia sob 
o domínio de Roma e a vinda do Messias significava
um libertador, um Rei que traria um novo mundo a
eles. Contudo, o que eles não imaginavam é que a
vinda de Jesus seria algo muito além. Jesus liberta-
ria apenas uma sociedade de um sistema político,
mas daria a liberdade num plano espiritual, a liber-
dade de escolha entre o bem e o mal. Estar liberto
do pecado e voltar a ter acesso a Deus, assim como
antes da queda era algo que não estava na mente
do povo judeu, mas é algo que mudou a humanida-
de para sempre, a ponto do nosso calendário ser
divido em A.C e D.C. (Agora, portanto, já não há
nenhuma condenação para os que estão em Cristo
Jesus. tinham alguns meses de  diferença) e algo
muito interessante e sobrenatural  acontece, logo
ao se verem Isabel sente que o bebê se agita em sua
barriga e ela fica cheia do Espírito Santo, naquele
momento ela já reconhece que Jesus, que ainda
estava na barriga de Maria, seria o Salvador do
mundo.

Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os 
libertou da lei do pecado, que leva à morte. Roma-
nos 8:1,2).

Na missão de um mundo novo, Deus poderia 
simplesmente enviar Jesus, como um super herói, 
para nos salvar. Mas seu plano é perfeito e Ele além 
de enviar Jesus como um de nós que viveu a huma-
nidade, a dor, as emoções, os laços sociais, Deus 
também nos incluiu nesse plano, não apenas como 
os que deveriam ser resgatados, mas participantes 
ativos, afinal até hoje temos que fazer a nossa parte 
no plano de Deus que é compartilhar e viver o amor 
de Jesus.

Umas das pessoas que Deus escolheu para partici-
par diretamente desse plano foi João Batista, a 
bíblia nos conta que ele foi escolhido para preparar 
o caminho para Jesus. Seu nascimento já foi um
milagre, pois Zacarias e Isabel já eram idosos e não
podiam ter filhos, mas um anjo anuncia a Zacarias
sobre o nascimento de João e a importante missão
que ele teria de preparar o caminho para Jesus.
João e Jesus eram parentes e suas mães, Maria e
Isabel,  se encontraram durante a gravidez (elesti-
nham alguns meses de  diferença) e algo muito inte-
ressante e sobrenatural  acontece, logo ao se verem
Isabel sente que o bebê se agita em sua barriga e
ela fica cheia do Espírito Santo, naquele momento
ela já reconhece que Jesus, que ainda estava na
barriga de Maria, seria o Salvador do mundo.

João cresce e sua fama também, ele falava sobre a 
vinda do Messias e sobre a necessidade das pessoas 
se arrependerem e mudarem de vida, as pessoas 
que tinham fé em suas palavras ele as batizava. 
João Batista, apesar de encontrar sua história no 
novo testamento, foi considerado o último profeta 
do Velho testamento (Até a chegada de João, a lei 
de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus 
guias. Agora, porém, as boas-novas do reino de 
Deus estão sendo anunciadas, e todos estão ansio-
sos para entrar. Lucas 16:16), pois a sua missão era 
anunciar um novo mundo, anunciar o Messias que 
estabeleceria uma nova lei; a lei da Graça e a lei do 
amor. Jesus estabelece um novo paradigma onde o 
seu amor eleva a nossa espiritualidade, pois ele nos 
ensina: “Vocês ouviram o que foi dito: 

PARA O NOSSO CORAÇÃO



‘Ame o seu próximo’ e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus 
inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadei-
ros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a 
bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que 
os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o 
mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? 
Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai
celestial.”
Mateus 5:43-48. 

O momento mais marcante da vida de João foi quando ele teve a oportunidade de 
encontrar Jesus e de batizá-lo. Esse é o momento único da bíblia onde temos a pre-
sença de Deus Pai, Filho e do Espírito Santo, além disso a partir daí Jesus inicia seu 
ministério público e demonstra para nós que Ele cumpriu todas a ordenanças de 
Deus. O batismo em nossas vidas representa uma nova vida, uma vida transforma-
da através do amor de Jesus.   

AME O SEU PRÓXIMO



1. Viver a Missão Novo Mundo é ter a oportunidade de aprender, de estar mais perto de
Jesus.

2. Temos nossa parte nessa missão: Assim como João Batista anunciou a vinda de Jesus que
mudou a história da humanidade, você pode falar de Jesus e ser instrumento para mudar a
vida de muitas pessoas.

3. Jesus veio para trazer para nós um novo mundo onde o amor e a graça são bases para
nossa vida. (Explique para eles que com Jesus podemos enfrentar qualquer dificuldade,
podemos ter força para viver num mundo que está diferente do que era antes).

O MUNDO COM JESUS REQUER: 
-Arrependimento dos nossos pecados: Se amamos a Jesus, o pecado não combina conosco.

- Uma nova vida. Uma vida que busca ter Jesus como melhor amigo para tudo, não importa
o que você está vivendo, Jesus vai te dar força para vencer.

- Não importa o momento que o mundo está vivendo, se há um vírus, se há uma guerra, se
há fartura o que importa é escolher a Jesus todos os dias.

CONEXÃO
COM OS ADOLESCENTES

oportunidade de aprender, 
de estar mais perto de Jesus.



PEQUENO
GRUPO

Qual o sentimento que você tem ao 
ver a imensidão do nosso universo? 
Você pensa em Deus quando vê 
essas imagens?

Leia atos 17.24 -28 e reflita se Deus é 
capaz de criar um universo infinito.  
Imagine o que Ele não faz por nós 
por amor!

2
João Batista teve a missão de 
anunciar e abrir o caminho para 
Jesus. O que você pode fazer 
hoje pela missão que Jesus 
deixou para você?  

3
Viver o novo mundo é escolher 
andar com Jesus todos os dias. 
O que você tem feito para ser 
mais parecido com Jesus?
Romanos 8.29  

1 Assista aos vídeos a seguir

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Jesus voltou a falar ao povo e 

disse: “Eu sou a luz do mundo. Se 
vocês me seguirem, não andarão 

no escuro, pois terão a luz da 
vida”. João 8:12

https://www.youtube.com/watch?v=Un5SEJ8MyPc
https://www.youtube.com/watch?v=XBPjVzSoepo
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