
Durante a Sua juventude, ensinaram para Jesus 
as Sagradas Escrituras. Ele aprendeu as leis 
de Deus, a história do Seu povo, e a entender o 
relacionamento do homem com Deus, conforme 
expressado na Sua Palavra. A Bíblia relata que 
certa vez na sinagoga, quando já era adulto, 
Jesus se levantou e leu as Escrituras para 
todos os presentes.
 
E o que Ele leu? Leu Isaías 61:1-2. Essa 
passagem também tinha um significado 
especial, porque Jesus estava proclamando que 
o Espírito de Deus estava sobre Ele, para dar 
início à Sua missão na terra: ensinar-nos sobre 
Deus e nos trazer a salvação.

  Leia esta história na Bíblia, em Lucas 4:16-
19 e também em Isaías 61:1,2. Depois veja se 
consegue responder às seguintes perguntas:

1. Em que cidade estava situada a sinagoga 
onde Jesus leu as Escrituras?

2. Uma “sinagoga” é:
a. um restaurante
b. um lugar de adoração para as pessoas 
da religião judaica 
c. um berçário para bebês e criancinhas

3. O Sábado judeu começa na noite anterior 
e vai até o final de que dia da semana?

a. Domingo
b. Terça
c. Sábado
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/4/16-19+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/4/16-19+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/61/1,2+


4. Em Lucas 4:18 diz “O Espírito 
do Senhor é sobre mim.” Neste 
caso, esse “mim” se refere a 
quem?

a. Abraão
b. Jesus
c. as pessoas que estavam 
na sinagoga

5. Verdadeiro ou falso: 
“Evangelizar os pobres” significa 
pregar a mensagem de Deus 
apenas às pessoas que tenham 
muito pouco dinheiro.

6. Alguém que está 
“quebrantado de coração”, quer 
dizer que está profundamente 
__________. (Dica: uma palavra 
de seis letras.)

7. Em Isaias 61:1 “cativos” 
refere-se a:

a. pessoas presas no pecado
b. pessoas presas numa 
prisão
c. animais no zoológico

8. Verdadeiro ou Falso: “Pôr em 
liberdade os oprimidos” significa 
libertar o espírito das pessoas 
que estão oprimidas pelo pecado. 
(Ver Lucas 4:18.)
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