
Haverim Global – Os Dois Evangelhos 
 
Vermelho - Modelo Haverim 
Preto - Anotações de ensino do líder 
Azul - Versículos, citações ou estatísticas que devem ser lidas palavra por 
palavra 
Laranja - Lugares sugeridos para suas ilustrações 
Verde - Uma atividade 
Cinza - Questões omitidas para esta sessão 
 
Obs.: 

- Sempre mostre o Modelo Haverim para que aqueles que você lidera possam aprender; 
- Explique que este modelo é do livro Haverim de Paul Clayton Gibbs; 
- As informações são resultantes de pesquisas de diversas fontes. 

 
Objetivo: Nos ajudar a explorar como podemos pensar como Deus e em qual evangelho temos               
acreditado. 
 
A Passagem Bíblica 
 

● Como podemos pensar como Deus? 
● Qual dos dois evangelhos você acreditou? 

 
● Marcos 10:13-25 
● Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os              

repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: "Deixem vir a mim as               
crianças, não as impeçam; pois o Reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.                
Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, nunca entrará               
nele". Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou.              
Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele               
e lhe perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? " Respondeu-lhe Jesus:               
"Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece                  
os mandamentos: ‘não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho,            
não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe’". E ele declarou: "Mestre, a tudo isso                
tenho obedecido desde a minha adolescência". Jesus olhou para ele e o amou. "Falta-lhe              
uma coisa", disse ele. "Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e                  
você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me". Diante disso ele ficou abatido e                
afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus              
discípulos: "Como é difícil aos ricos entrar no Reino de Deus! "Os discípulos ficaram              
admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: "Filhos, como é difícil entrar no Reino              
de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no                   
Reino de Deus". 

 
 
 
 



Haverim Global – Os Dois Evangelhos 
 

Modelo - P’shat | Pretendido | Contexto para descobrir o Ponto 
 
Pergunta Específica:  

● Que assunto intrigante pode ser melhor compreendido a partir de um conhecimento  
maior sobre o contexto?  

 
Perguntas Genéricas:  

● Quem a escreveu? 
● Por que a escreveram? 
● Onde estavam quando a escreveram ou onde aconteceu? 
● Como ela é afetada pelas maneiras e costumes da época? 
● O que a arqueologia pode nos ensinar sobre essa passagem? 
● O que a história nos ensina sobre o assunto?  
● O que aconteceu ao(s) personagem(ns) principal(is) antes ou depois do acontecimento? 

 
Pergunta Específica: 

● O que Jesus estava pensando quando Ele deu uma ordem aparentemente não bíblica? 
● A lei não diz que temos que dar toda a nossa riqueza 
● E quanto a salvação através da fé e não de obras? 

  
Ponto de Ação:  

● Compartilhe o que o contexto te ensinou sobre o ponto central da passagem.  
 
Estudo 
 
Pergunta Específica: 

● O que Jesus estava pensando quando Ele deu uma ordem aparentemente não bíblica? 
● No nosso evangelho – falamos venha como um pecador, mas Jesus disse se limpe dos               

seus atos antes! 
 
Perguntas Genéricas: 

● Quem a escreveu? 
● Por que a escreveram? 
● Onde estavam quando a escreveram? 
● O que as maneiras e costumes da época nos ensinam sobre as atitudes em relação a                

riqueza? 
● O que a arqueologia pode nos ensinar sobre essa passagem? 
● O que a história ensinava aos judeus a respeito de entrar no Reino dos Céus?  
● O que nós sabemos sobre o homem rico? 

 
Livros: 
Bíblia, Comentário, Enciclopédia, Concordância, Tópico, Dicionário, Maneiras e Costumes 
Sites: 



biblegateway.com, blueletterbible.org, thattheworldmayknow.com, thebibleproject.com, 
globible.com, chabad.org, biblestudytools.com, www.bible-history.com Wikipedia.com  
 
 
Ponto de Ação: 

● Compartilhe o que o contexto te ensinou sobre o ponto central da passagem. 
 
 
Modelo - R’mez | Implícito | Conexões para aprender o Princípio 
 
Pergunta Específica:  

● Existe um padrão a ser descoberto ou um princípio a ser aplicado?  
 
Perguntas Genéricas: 

● Essa passagem se refere a outra passagem, história ou profecia da Bíblia?  
● Há alguma referência aqui que tem um significado em outra passagem? 

 
 
Estudo 
 
Pergunta Específica:  

● Onde estava a desconexão entre o pensamento do homem rico e o de Jesus? 
 

Perguntas Genéricas: 
● Onde mais na Bíblia Jesus comanda deixar tudo e “seguir-me”? 
● Qual princípio aprendemos quando comparamos com a história nos outros evangelhos? 
● Lucas - Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus              

disse: "Como é difícil aos ricos entrar no Reino de Deus! De fato, é mais fácil passar um                  
camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus". 
 

Ponto de Ação:  
● Coloque o princípio em uma frase de efeito, diagrama ou história para compartilhar. 

. 
 
  
Modelo - D’rash | Interpretado | Colaboração para descobrir o Propósito  
 
Instruções Específicas:  

● Escolha o personagem e o(s) versículo(s) para interpretar e pergunte por que fizeram o que               
fizeram. 
 

● Teológico: Marcos 10:21-23 - “Jesus olhou para ele e o amou. "Falta-lhe uma coisa",              
disse ele. "Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá                  
um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me". Diante disso ele ficou abatido e              
afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos             
seus discípulos: "Como é difícil aos ricos entrar no Reino de Deus! " 

http://biblegateway.com/
http://blueletterbible.org/
http://thattheworldmayknow.com/
http://thebibleproject.com/
http://globible.com/
http://chabad.org/
http://biblestudytools.com/
http://www.bible-history.com/


● Se Jesus amou o homem rico, porque Ele não o seguiu? 
 

● Antropológico: Marcos 10:15-17 - “Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino            
de Deus como uma criança, nunca entrará nele". Em seguida, tomou as crianças             
nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um             
homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: "Bom              
mestre, que farei para herdar a vida eterna? " 

● O que o homem rico estava pensando quando ele fez essa pergunta a Jesus? 
● Nota: Nós sabemos porque ele perguntou: “Porque ele era rico”, mas porque ele foi              

até Jesus em primeiro lugar? 
 

 
Instruções Genéricas:  

● Reescreva o(s) versículo(s) em primeira pessoa. 
● Inclua o que o personagem poderia estar pensando ou sentindo. 
● Reconte a história, preencha as lacunas, mas não importa o que faça, não mude os fatos. 

 
Ponto de Ação:  

● Leia seu d’rash em voz alta 
● Em seguida, escreva a manchete que a mídea, que estaria assistindo, teria postado naquela              

noite se tivesse assistido o desenrolar da história. 
 
 

Modelo - S’od | Inspirado | Contemplações para descobrir a Prática  
 
Catalizador Opcional:  

● Use uma ferramenta criativa para ajudar as pessoas a direcionarem sua contemplação. 
 

Perguntas Pessoais:  
● Senhor, o que eu ainda não entendi sobre essa passagem? 
● O que foi escondido de mim anteriormente? 
● O que o Senhor quer que eu faça em resposta a essa passagem? 

  
Pergunta da Amizade:  

● Há alguém a quem eu possa transmitir a mensagem dessa passagem? Como posso fazer              
isso? 

  
Ponto de Ação: 

● Compartilhe o que Deus disse a você, e o que Ele o inspirou a dizer aos outros. 
 
Estudo 
 
Catalizador Opcional:  

● Use uma ferramenta criativa para ajudar as pessoas a direcionarem sua contemplação. 
● Assista à ilustração Homem-Deus para mostrar o processo que passamos quando Deus nos             

restaura. 



 
Perguntas Pessoais:  

● Senhor, o que eu ainda não entendi sobre essa passagem? 
● Tem alguma área na minha vida onde eu sou Cristão-Centrado? 
● Qual seria o primeiro passo para me tornar um Reino-Centrado em minha vida? 

  
Pergunta da Amizade:  

● Há alguém a quem eu possa transmitir a mensagem dessa passagem? Como posso fazer              
isso? 

  
Ponto de Ação: 

● Compartilhe o que Deus disse a você, e o que Ele o inspirou a dizer aos outros.  
 


