
 
  

MESSIAS 

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO 

As Escrituras do Messias estão disponíveis em muitos idiomas diferentes. Um grande 
número de traduções estão disponíveis em www.lmabdallah.be. Ele pode ser usado para 
a evangelização, mas também como um exemplo de como nós, os cristãos, podemos 
aprender a expressar a Boa Nova aos muçulmanos.Nos últimos anos, tem sido usado em 
grupos de discussão sobre a fé cristã e, através dessas discussões, surgiram essas 
questões. Toda a Escritura do Messias é escrita a partir da perspectiva da visão mundial 
dum muçulmano. É um exemplo de como o Evangelho pode ser contextualizado sem 
perder sua mensagem centrada na Bíblia.  
 

O CORDEIRO DE DEUS 
1. Da história de Abraão eIsaac, como podemos entender o significado de um sacrifício? 
 

2.  Como é que o cristão Hamdi pode conseguir que Ahmed admita que ele também é   
     um pecador? 
 

3. Como se liga as palavras de João Batista sobre o Messias como o Cordeirode Deus com 
    o sacrifício de Jesus para todos os povos? 
 

4. Como é que Hamdi explica a Ahmed que é necessário receber o dom deJesus, o  
    Messias?  
 
A PALAVRA DE DEUS 
1. Qual é a concepção muçulmana mais comum sobre a Bíblia? 
 
2. Comoé que Hamdi lida com as acusações contra a Bíblia? 
 
3. Como é que Hamdi explica a unidade da Bíblia? 
 
O SACRIFÍCIO DE DEUS 
1. Como é que Hamdi explica por que todos os profetas adoravam a Deus através de um 
    sacrifício? 
 
2. De que forma Hamdi adora Deus através de um sacrifício? 
 
3. Por que o ritual dos sacrifícios é tão importante? 
 
4. Como é explicada a ligação entre o Servo do Senhor em Isaías 53 e a afirmação de  
    Jesus de que ele era nosso sacrifício? 



 
PECADO 

1. Como é a origem do pecado e suas conseqüências explicada pela história sobre 
    Adam e Eva? 

2. Como é que Hamdi explicou que a humanidade está espiritualmente morta em seus  
    pecados? 

3. De que forma Adão e Eva conheceram que um Salvador iria nascer um dia? 
 
O FILHO DE ABRAÂO 

1. Como é que Hamdi explica que o Messias é também o Filho de Abraão? 
 
2. Como é que ele, em seguida, explica que o Messias é também o Filho de Davi? 

 

DEUS É UM 

1. Qual foi a compreensão de Ahmed sobre a Trindade? 

2. Como é que Hamdi explicou o conceito da Trindade por meio do Ahmed 
    e multiplicação? 

3. Como é que Ahmed entendeu o conceito cristão do Filho de Deus? 

4. Como é que Hamdi explicou que o Messias é a palavra eterna de Deus que 
    tornou-se carne? 

5. Como é que Hamdi explicou através da ilustração do "mar e do vidro" que 
    Deus não está limitado na pessoa de Jesus? 

6. Como é que Hamdi usa os títulos muçulmanos de Jesus: "A Palavra de Deus" e "O   
    Espírito deDeus?" 
 
DEUS E O HOMEM 

1. De que maneira os cristãos pecariam em sua adoração se o Messias fosse apenas um   
    humanomortal? 

2. Como é que Hamdi mostra que a preexistência do Messias explica sua divindade? 

3. Como é que Hamdi explica que a divindade do Messias foi predita por Isaías, 
    o anjo Gabriel e Zacharias? 

4. Qual afirmação é que Jesus fez por si mesmo, de acordo com Hamdi? 

5. Como é que Hamdi disse a Ahmed que ele também poderia receber  
    Jesus como seu Senhor e Salvador? 
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