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Esboço - Noite

SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA, OBRA E ENSINO
O PRINCÍPIO DO EVANGELHO
Marcos 1.1-8
1.1 Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
1.2 Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio
diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu
caminho; 1.3 voz do que clama no deserto: Preparai o
caminho do Senhor, endireitai as suas veredas; 1.4
apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de
arrependimento para remissão de pecados. 1.5 Saíam a ter
com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de
Jerusalém; e, confessando os seus pecados, eram batizados
por ele no rio Jordão. 1.6 As vestes de João eram feitas de
pêlos de camelo; ele trazia um cinto de couro e se alimentava
de gafanhotos e mel silvestre. 1.7 E pregava, dizendo: Após
mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não
sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das
sandálias. 1.8 Eu vos tenho batizado com água; ele, porém,
vos batizará com o Espírito Santo.

1.1 Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho
de Deus.
· O nome "Jesus", declara a Sua PESSOA.
· O nome "Cristo", declara a Sua POSIÇÃO.
· O nome "Filho de Deus", declara Seu PODER

QUATRO VERDADES SOBRE JESUS:
1. Ele é verdadeiramente HUMANO
2. Ele é verdadeiramente DIVINO
3. Ele é realmente ÚNICO
4.

QUEM ERA JOÃO?
1. JOÃO E SEU _MANDATO
1.2 Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí
envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual
preparará o teu caminho; 1.3 voz do que clama no
deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as
suas veredas;

2. JOÃO E SEUS MÉTODOS
1.4
apareceu João Batista no deserto, pregando
batismo de arrependimento para remissão de pecados.
1.5 Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e
todos os habitantes de Jerusalém; e, confessando os
seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão.

3. JOÃO E SUA MANEIRA
1.6 As vestes de João eram feitas de pêlos de camelo;
ele trazia um cinto de couro e se alimentava de
gafanhotos e mel silvestre

4. JOÃO E SUA MENSAGEM
1.7 E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais
poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvandome, desatar-lhe as correias das sandálias.
1.8 Eu vos tenho batizado com água; ele, porém, vos
batizará com o Espírito Santo.
Romanos 10:9,13
10.9
Se, com a tua boca, confessares Jesus como
Senhor e, em teu coração, creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
10.13 Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo.
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