
A Viagem da Vida
Os “Eu Sou...” de Jesus: um recurso visual para ensino

Esta é uma mensagem visual que você pode imprimir, cortar e juntar para fazer um poster (ou um “flanelógrafo”
da era do computador). Veja a próxima página para ver como as figuras se compõe na hora de fazer um poster. As
páginas subseqüentes têm as figuras maiores que devem ser recortadas. Página 7 permite reforçar os principais
versículos bíblicos. Participantes podem colorir, recortar ou usar cópias das páginas 8 e 9 para tomar notas.

A maneira mais eficaz de usar esse material é, provavelmente, colocando uma peça (ilustração) de cada vez no
cartaz, enquanto você está ensinando. Você pode dizer algo como: “Jesus é o princípio (Alfa, ou para nós a
letra “A”) e o fim (Ômega, ou para nós a letra “Z”). Não só isso, Ele sustém tudo entre o princípio e o fim (Ele
é o Caminho).” A medida que for dizendo isso, coloque o “A” no canto inferior esquerdo do cartaz e depois o
“Z” no canto superior direito. Em seguida, desenhe um caminho (você pode fazer isso de ante mão e simples-
mente afixar o caminho nesse momento) entre o “A” e o “Z” (o caminho não é oferecido com este pacote
porque não caberia numa folha; além do mais, cartazes variam muito em tamanho).

Agora você pode fazer perguntas como: “Jesus é o Caminho e a Vida, então do que é que precisamos quando
caminhamos pela estrada da vida (ou mesmo qualquer estrada)?” As respostas serão diversas, claro, mas você
pode perguntar: “não seria bom ter um bom guia?” E daí diga: “Jesus disse: ‘Eu Sou o Bom Pastor’; Ele é o
melhor Guia que alguém poderia ter.” Coloque a figura que representa o Bom Pastor.

Pergunte: “o que acontece depois que estamos viajando por algum tempo?” Resposta: “ficamos com fome e
com sede.” Bom, Jesus disse “Eu Sou o pão da vida” e ofereceu água viva para os que tinham sede. “De que
precisamos para podermos enxergar o caminho adiante?” Resposta: “luz.” Jesus disse: “Eu sou a luz do mun-
do. Quem crer em Mim não andará em trevas.” Mas e se a gente ficar confuso e desnorteado durante a nossa
caminhada? Precisamos de informação firme e segura sobre o caminho certo a seguir. Jesus disse: “Eu Sou a
Verdade.” A Bíblia é a palavra de Deus que contém a verdade. Coloque as figuras do jarro de água, do pão, da
luz e da Bíblia.

E, finalmente, pergunte: “como podemos alcançar nosso destino final; como podemos nos aproximar de Deus
e entrar em Sua presença? Jesus disse: ‘Eu Sou a porta.” Coloque a figura da porta e faça, neste momento,
qualquer aplicação que julgar apropriada sobre Jesus como o único acesso ao Pai. Leia (antes, para si mesmo,
ou depois, para a classe) Colossenses 1:15-20 e discuta como Jesus é o começo, o meio (sustentador) e o fim
de todas as coisas.

Eis as referências bíblicas para este estudo visual:
Jesus disse “Eu Sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, e que há de vir, o Todo-
Poderoso” (Apocalipse 1:8; 21:6). Jesus disse claramente aos Seus discípulos: “Eu Sou o Caminho, e a Verda-
de, e a Vida; ninguém vem ao Pai (Deus) senão por mim” (João 14:6). “Eu Sou o bom pastor” (João 10:11),
Jesus afirmou. Ele também declarou: “Eu sou o pão da vida” (João 6:35). Jesus prometeu que “a quem tiver
sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida” (Apocalipse 21:6; veja também João 4:10; 7:38). E
Jesus disse também: “Eu Sou a luz do mundo” (João  8:12) e  “Eu Sou a porta” (João 10:9).*

Que Deus te abençoe ao ensinar outros sobre quem Jesus realmente é, e o que Ele pode fazer por aqueles
que se arrependem e depositam sua fé n’Ele!

________________________________________________________________________
(*) Outras coisas que Jesus afirmou sobre Sua identidade: “Eu Sou o Filho de Deus” e “quem me viu a mim, viu o Pai” (Mateus
27:43 e João 14:9). Ele disse ser o Messias (ou Cristo) Prometido (Marcos 14:61, 62; João 4:25, 26). Jesus admitiu ser Rei (Lucas
23:3) e possuir um reino (Mateus 13:41). Jesus afirmou que era Mestre (professor) e Senhor (João 13:13). Jesus também declarou:
“Eu Sou de cima; Eu não sou deste mundo” (João 8:23).


















