LIÇÃO 7

O Evangelho de Jesus Cristo
Ponderar: Quem é Jesus Cristo?
Pondere o seguinte resumo breve da vida e missão de Jesus Cristo:

21

1.

Cristo (uma palavra grega) e Messias (uma palavra hebraica) significam
"o ungido." Jesus Cristo é o Primogênito do Pai no espírito (Hebreus.
1:6; Doutrina e Convênios 93:21).

2.

Ele é o Unigênito do Pai em carne e osso ( João 1:14; 3:16) Ele é Jeová
(Doutrina e Convênios 110:3–4) e foi preordenado para Seu grande
chamado antes da criação do mundo.

3.

Sob a direção do Pai, Jesus criou a terra e tudo nela ( João 1:14; Moisés
1:31–33).

4.

Ele nasceu de Maria em Belém, viveu uma vida sem pecado e fez
uma perfeita expiação pelos pecados de toda a humanidade pelo
derramamento de Seu sangue e doação de Sua vida na cruz (Mateus 2:1;
1 Néfi 11:13–33; 3 Néfi 27:13–16; Doutrina e Convênios 76:40–42).

5.

Ele ressuscitou dos mortos, garantindo assim a eventual ressurreição
de toda a humanidade. Por meio da Expiação e Ressurreição de
Jesus, aqueles que arrependem-se de seus pecados e obedecem aos
mandamentos de Deus podem viver eternamente com Jesus e o Pai (2
Néfi 9:10–12; 21–22; Doutrina e Convênios 76:50–53, 62).

6.

Jesus Cristo é o maior ser nascido nesta terra. Sua vida é o exemplo perfeito
de como toda a humanidade deveria viver. Todas as orações, bênçãos e
ordenanças do sacerdócio devem ser feitas em Seu nome. Ele é o Senhor
dos senhores, Rei dos reis, o Criador, o Salvador e o Deus de toda a terra.

7.

Jesus Cristo virá novamente em poder e glória para reinar na terra
durante o Milênio. No último dia, Ele julgará toda a humanidade (Alma
11:40–41; Joseph Smith — Mateus 1; veja também “Jesus Cristo” no Guia
das Escrituras.)

8.

Jesus Cristo disse de Si mesmo: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim." ( João 14:6).

•

Estude o testemunho de Jesus Cristo em “O Cristo Vivo: Testemunho
dos Profetas Vivos.”

•

Veja Biblioteca do Evangelho > Jesus Cristo.
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Qual é o seu testemunho pessoal de Jesus Cristo?

Registe os Seus Sentimentos:

Estudar e Discutir: O Evangelho de Jesus Cristo
•

Estude o seguinte de Pregar Meu Evangelho, Capítulo 3, Lição 3 “O
Evangelho de Jesus Cristo,” incluindo as escrituras referenciadas em cada
seção.
1.

A Divina Missão de Jesus Cristo

2.

O Evangelho de Cristo e a Doutrina de Cristo

3.

Fé em Jesus Cristo

4.

Arrependimento por meio da Expiação de Jesus Cristo

5.

Batismo, O Nosso Primeiro Convênio com Deus

6.

O Dom do Espírito Santo

7.

Perseverar até ao Fim

•

Planeie discutir o que aprender com sua aula de preparação missionária,
com seu professor da Escola Dominical, líder do quórum ou auxiliar, um
membro da família, um membro da turma ou um amigo.

•

Anote as impressões que sente e as ideias que aprende através dessas
discussões sobre o evangelho de Jesus Cristo.

Preparar para Servir
•
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Pelo menos uma vez por semana, até ser chamado para servir como
missionário de tempo integral, encontre alguém que não seja membro
da Igreja perto de si e compartilhe com eles a mensagem da restauração
do evangelho de Jesus Cristo. Relembre e use os seguintes pontos,
que aprendeu na Lição 4 “Ensinar de Forma Efetiva” nestas Lições de
Preparação Missionária .
1.

Como Posso Melhorar a Minha Habilidade de ensinar?

2.

Como Começar a Ensinar

3.

Ajuste os Seus Ensinamentos para Responder as Necessidades

4.

Convide os Membros a Ajudá-lo a Ensinar

5.

Use as Escrituras
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6.

Ensine para Entenderem

7.

Faça Perguntas

8.

Escute

9.

Ajude as Pessoas a Resolverem as Suas Preocupações

•

Adapte sua lição a um dos três planos de aula de Pregar Meu Evangelho,
Capítulo 3, Lição 3 “O Evangelho de Jesus Cristo,” na seção “Ideias
para Ensinar”. Pode desenvolver suas habilidades de ensino praticando
usando um plano de aula diferente a cada vez.

•

Leia e faça todos os exercícios referentes ao princípio da autossuficiência
“Exercer fé em Jesus Cristo” no capítulo 2 da brochura de
autossuficiência, Meu Alicerce para Autossuficiência. Se ainda não o fez,
pergunte ao seu líder de quórum ou auxiliar sobre como juntar-se a
um grupo de autossuficiência em sua ala ou estaca. Planeie completar
o processo de grupo de doze semanas como parte de sua preparação
missionária.
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