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Nota dos autores

Jesus Cristo te ama! Ele te amou antes de você amá-lo. Ele deu o primeiro 
passo para estar num relacionamento diário com você. Ele anseia que você 
encontre paz, alegria, amor, propósito e sua identidade em quem Ele é!

A medida que você faz descobertas sobre Jesus todos os dias através da palavra 
de Deus, Ele te chama a compartilhar o que você aprendeu sobre Ele a novas 
gerações! Você não pode manter Deus apenas para você mesmo.

Crianças e jovens hoje precisam conhecer Jesus por elas mesmas. Eles precisam 
ter seu próprio e individual relacionamento com Ele. Eles precisam pessoalmente 
experimentar o poder transformador do Seu amor, aceitação e graça!

Nossa oração é que estas lições sejam uma ferramenta nas suas mãos para disci-
pular a criança ou adolescente presente na sua vida a conhecer Jesus Cristo, viver 
para Ele e discipular outros a conhecer Ele também!

“Ora, o Senhor da paz...grande Pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa 
obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável 
por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém.” Hebreus 13:20-21.

Ore para que você acredite nesta promessa, e viva esta, como Jesus vive em você. 
Que você ore orações impossíveis e as vejam atendidas nesta jornada para com 
aqueles que Ele trouxer até você.
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Como utilizar este livro
Este livro de lições é destinado a qualquer que queira crescer como um discípulo 
de Jesus e ser um discipulador de crianças e adolescentes. As lições são criadas num 
formato de pequeno grupo. Grupos de doze ou menos pessoas em média. Quando 
grupos se tornam muito grandes, o discipulado intencional sofre. O grupo pode 
acabar focando mais no programa do que nas pessoas de fato.

As cinco primeiras lições são para pais ou qualquer um que deseje ser um mentor 
as novas gerações. Você não pode levar uma criança a uma jornada com Cristo que 
você já não esteja! Estas cinco lições nos chama a reviver como um discípulo de 
Jesus agora.

As últimas vinte lições são destinadas a pais/mentores, crianças e adolescentes. 
Cada lição começa com um grupo e direciona a um momento precioso para que 
o pai/mentor converse com sua criança sobre o que acabou de ser descoberto na 
Palavra de Deus.

Aqui estão algumas dicas de discipulado para usar estas lições a fim de aumentar os 
discípulos para Jesus:

1. Seja você mesmo um discípulo de Jesus diariamente. Adore a Deus em Sua 
palavra e em oração. Agradeça a Ele. Louve-o! Se confesse a Ele. Se arrependa 
dos empecilhos que impedem de Jesus ser o seu Senhor. Peça e receba o Espírito 
Santo, assim Ele transformará sua vida e o enviará a ser uma testemunha viva 
de Jesus.

2. Ore diariamente por cada pai/mentor, criança, adolescente presente no seu 
pequeno grupo. Ore para o Santo Espírito abençoar cada um deles a fim de 
receber o amor e a graça de Jesus, estar na palavra de Deus, viver Sua Palavra 
e compartilhar as boas novas a outros. Ore para que Deus te dê um coração 
compassivo para com cada um.

3. Em espírito de oração, leia cada lição atenciosamente no preparo para direcio-
nar cada pequeno grupo. Prepare uma pequena história ou testemunho da sua 
vida para compartilhar ao final de cada lição, logo antes de você compartilhar o 
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desafio para a próxima semana. Seu pequeno grupo apreciará saber o que o desafio 
significa para sua vida pessoal, antes de você encarregá-lo com o mesmo desafio 
na próxima semana.

4. Prepare a sala. Coloque as cadeiras em círculo. Se possível, desfrute de alguns 
lanches saudáveis, antes da lição ou logo após o seu término. Alguns grupos 
começam ou terminam com uma refeição leve. O ponto principal é criar um 
ambiente que encoraje o companheirismo. Este momento informal é um tempo 
efetivo para “Compartilhar a vida” com os membros do seu pequeno grupo. 
Escute-os a medida que compartilham suas alegrias, sucessos, perdas, sonhos e 
medos.

5. Chegue mais cedo, pois assim você poderá recepcionar pessoalmente cada 
pessoa ao grupo. Aprenda cada nome logo que possível. Recepcione os membros 
pelo nome!

6. Oriente alguém mais novo do que você a ser seu co-líder. Treine ele/ela a par-
ticipar das lições a cada semana. Treine ele/ela a ser um efetivo líder de pequeno 
grupo com um coração disposto a discipular pessoas, e não apenas se passar 
pelos materiais.

7. Conduza o momento do “relatório” na lição com muita graciosidade e expec-
tativa. Pergunte ao grupo o que Deus ajudou eles a fazer com os desafios da se-
mana passada. Pergunte com graciosidade! Encoraje-os a ser parceiros de oração 
com outro pai/mentor e time de crianças, e os convide a relatar cada semana o 
que Deus fez nas suas vidas uma vez que eles viveram os desafios da última lição. 
Não se sinta desencorajado quando ninguém tiver algo a relatar. Seja paciente 
e ore muito a Deus para crescer em cada um ali presente a expectativa que Sua 
Palavra sempre direciona a viver a verdade pela fé!

8. Encoraje os pais/mentores a escutar as crianças e adolescentes e durante o 
momento da “Descoberta” na Bíblia, focarem a ajudar os mais novos a explorar 
a Palavra, em vez de apenas os adultos (inclusive você!) dominarem todo este 
momento. Deixe a palavra de Deus ser a última palavra em todas as discussões. 
Quando tiver uma diferença de opiniões, exemplifique ao grupo a importância 
do comprovar na Escritura todas as coisas, inclusive o que você compartilha. 
Mostre uma profunda reverência ao que Deus diz na sua palavra. Deixe a sua 
palavra estar em destaque, não os seus pensamentos.
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9. Durante o momento da seção “Viva”, convide os pais/mentores e grupos de 
crianças a puxarem suas cadeiras para longe do grupo e sentarem uns de frente 
para os outros. Guarde este momento no qual estas unidades familiares estão 
compartilhando e explorando a fé em Jesus juntos! Vá para um canto da sala e 
interceda em oração por cada unidade familiar durante este momento. Ore para 
que o Espírito Santo una cada família na fé de Jesus.

10. Compartilhe seu próprio testemunho antes de compartilhar o desafio da se-
mana. Compartilhe como você desenvolve sua fé na sua vida pessoal antes de 
desafiar seu grupo a fazer o mesmo. Compartilhe como você cometeu erros e 
aprendeu com eles, enquanto implementava o desafio dessa lição na sua própria 
vida. Compartilhe como Jesus tem feito a diferença na sua vida através da vivên-
cia daquele desafio!

11. Dependa do Espírito Santo. Ele é Aquele que converte corações, não você. 
Ele é Aquele que convence, não você. Siga o Seu direcionamento. Adiciona e 
subtraia coisas daquilo que você preparou para lição, a medida que Ele vá guian-
do você pela lição.

12. Ore com confiança em Cristo ao término de cada lição. Ore para que Jesus 
Cristo abençoe cada um a viver pela fé nEle em cada desafio pela frente. A cada 
conclusão de lição esteja disponível além do período normal do pequeno grupo, 
para qualquer “Apontamento Divino” que Deus te direcione a falar com alguém 
ou encorajar o amor dEle.



9

Lições dos pais 
e mentores
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BOAS-VINDAS: 
Recepcione a todos.  

Apresente-se e convide a todos a 
compartilhar seu nome e sua cidade de 
nascimento.

Dividam-se em duplas: Quais qua-
lidades alguém precisaria ter antes de 
que você arriscasse tudo para segui-la? 
Explique sua resposta.

A maioria de nós consegue identificar 
alguém que exerce influência sobre nós. 
Esta pessoa pode ser alguém da nossa 
casa, ambiente de trabalho, escola ou vi-
zinhança. A pessoa pode ser alguém que 
nós nunca conhecemos ou que nunca 
conversamos cara a cara… mas alguém 
que seguimos nas redes sociais.

Quando você pensa em Jesus, você 
pode pensar num professor, carpinteiro, 
médico, pregador ou num agente de 
mudança.

Quem Ele é na sua vida e como você 
responde aos seus ensinamentos terá um 

SEGUIR

grande impacto em como você direciona 
suas próprias crianças ou outros alunos 
que seguem você.

Você não pode encaminhar uma criança 
numa jornada na qual você não está.

Hoje, descubra o chamado de Jesus para 
seguir.

PESQUISA:

1. Leia Mateus 4:18-20:
a. No primeiro século d.C., as pessoas 

interessadas em se tornar um 
discípulo do rabi iriam o encontrar 
onde quer que ele estivesse. Ele não 
procuraria por eles. Eles teriam que 
se qualificar para que pudessem ser 
pelo menos notados pelo rabi. O 
que esta passagem te diz sobre Jesus?

b. O que Jesus chamou Pedro e André 
a fazer?

c. O que Jesus prometeu a eles? Como 
Mateus 28:18-20 nos ajuda a enten-
der essa promessa?

CAPÍTULO 1
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2. O que Pedro e André poderiam saber 
sobre Jesus antes que Ele os chamasse 
no Mar da Galiléia?

a. Mateus 3:11,12

b. João 1:26-36

c. Mateus 4:17
3. O que estes irmãos estavam fazendo 
quando Jesus os chamou?

4. O que eles fizeram quando Jesus os 
chamou? O que as ações destes homens 
revelam sobre eles?

Viva: O chamado de Jesus para Pedro 
e André é repetido a todos os que ouvi-
rem ao longo da história. O que você 
sabe sobre Jesus que move seu coração 
para segui-lo?

Leia Mateus 16:24. Como você res-
ponde ao chamado de Jesus hoje para 
segui-lo?

Pergunte: Quais serão seus primeiros 
passos no seguir a Jesus?

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela viver este desafio.

DESAFIO:
Leia: Mateus 1-7, um capítulo 
por dia. Descubra algo sobre 

Jesus em cada capítulo.

Viva: Se comprometa a seguir Jesus a cada 
manhã para onde quer que Ele te guie.

Compartilhe: Conte a alguém o que o 
chamado de Jesus para seguir significa 
em sua vida pessoal.

Agradeça a Deus pela alegria de segui-lo. Peça pela 

sua ajuda na tomada do próximo passo com Ele.
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BOAS-VINDAS: 
Relatório: Recepcione àqueles 

que retornaram da semana passada e dê 
umas especiais boas-vindas àqueles que 
são novos. Convide a todos a compartil-
har seu nome e sua cor favorita.

Na semana passada recebemos este desa-
fio de sete dias:

Leia: Mateus 1-7, um capítulo por 
dia. Descubra algo sobre Jesus em cada 
capítulo.

Viva: Se comprometa a seguir Jesus a 
cada manhã para onde quer que Ele 
te guie.

Compartilhe: Conte a alguém o que o 
chamado de Jesus para seguir significa 
em sua vida pessoal.

Peça a todos que se dividam em duplas 
e perguntem ao seu parceiro: “Como foi 
a realização deste desafio para você na 
semana que se passou?”

CONEXÃO:
Convide a todos a se dividirem 

em grupos de quatro. Dê a eles dois 

CONFIAR

minutos para planejar como eles podem 
atuar alguma situação do dia a dia que 
requer confiança. Peça ao grupo para 
tentar adivinhar qual atividade está 
sendo atuada a medida que cada grupo 
se apresente.   

Seguir a Jesus como ele nos recomenda 
a cada dia requer confiança. Ou nós 
confiamos nEle ou não confiamos. Ou 
Jesus é grande o suficiente para lidar 
com nossas situações ou Ele não é. 
Nossas crianças nos observa de olhos 
bem abertos em admiração para ver em 
quem confiamos.

A confiança é fundamental no cresci-
mento como um discípulo de Jesus. 
Quando nós confiamos nEle, nossa fé 
cresce ao sair da nossa zona de conforto 
e nos apoiarmos nEle. Nossas crianças 
nos observam para ver como confiamos 
a Jesus nossas finanças, nossas difi-
culdades no relacionamento familiar, 
problemas de saúde e em situações 
inesperadas. O nível da nossa confiança 
em Jesus, silenciosamente ensina nossas 
crianças o que elas podem ou não po-
dem confiar a Jesus.

Descubra o que significa confiar em 
Jesus completamente. Vamos orar!

CAPÍTULO 2
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PESQUISA:

1. Leia Mateus 14:22-33.

a. Como você descreveria Jesus na 
história? Relacione sua descrição a 
algum versículo desta passagem.

b. Como o evento descrito anterior-
mente em Mateus 14:13-21, pode 
ter impactado na visão de Pedro 
sobre Jesus?

c. O que esta história te revela sobre Pe-
dro? Mencione os versículos que dão 
a descrição que você compartilhou.

2. Leia Mateus 14:33 novamente. Como 
os discípulos no barco reagem ao poder 
de Jesus sobre a tempestade?
Viva: O chamado de Jesus para Pedro 
descer do barco ecoa através do tempo 
para você e para mim. Nós sempre temos 
que sair da zona de conforto para ir até 
onde Jesus está. Para Pedro, foi do barco.

O barco era a segurança de Pedro. 
Pedro sabia pescar peixes de cor e 
salteado. Ele sabia que tipo de vento e 
tempestade eles poderiam enfrentar e 
ainda assim permanecerem firmes. Ele 
conhecia o barco. Ele não sabia o que 
significaria andar nas águas.  

Jesus convida você hoje a confiar com-
pletamente nEle, independentemente 
da tempestade ou desafio que você 
enfrente. O que você escolhe confiar a 
Jesus agora?

Pergunte: Agrupa-se em duplas. Qual 
será os próximos passos para confiar em 
Jesus agora mesmo? Compartilhe com 
seu companheiro.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela viver este desafio!

DESAFIO:
Leia: Mateus 8-15, um capítulo 

por dia. Descubra uma nova razão para 
confiar em Jesus em cada capítulo.

Viva: Cada manhã, confie toda sua vida 
a Jesus. Pratique confiar em Jesus com 
qualquer que for a situação que vier a 
você no seu dia.

Compartilhe: Conte a alguém essa 
semana como Jesus tem se mostrado 
digno da sua confiança.

Agradeça a Deus por ser digno de confiança! Peça a Ele 

para aumentar a maneira como você confiar nEle.
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BOAS-VINDAS: 
Relatório: Receba a todos. Peça 

que eles descrevam como foi sua sema-
na em apenas uma palavra que melhor 
resuma como ela foi.

Dividam-se em duplas e pergunte ao 
seu parceiro: “Como foi o desafio da 
semana passada para você?”

Leia: Mateus 8-15, um capítulo por 
dia. Descubra uma nova razão para 
confiar em Jesus em cada capítulo.

Viva: Cada manhã, confie toda sua vida 
a Jesus. Pratique confiar em Jesus com 
qualquer que for a situação que vier a 
você no seu dia.

Compartilhe: Conte a alguém essa 
semana como Jesus tem se mostrado 
digno da sua confiança.

CONEXÃO:
Divido em duplas: “Descreva 

um período da sua vida em que você 
acabou fazendo exatamente o oposto 
daquilo que você tinha planejado… e 
você é grato por isso!”

Você já alguma vez na sua vida trilhou 
uma descida num caminho e teve uma 
grande impressão que você estava se di-
rigindo ao caminho errado? Você pode 

ARREPENDER
ter continuado caminhando por um 
tempo na direção errada – esperando 
que não tivesse que retornar a trilha que 
acabara de descer.

Às vezes, mesmo que você saiba que 
está no caminho errado, você pode 
dizer a si mesmo: Talvez irá melhorar na 
próxima curva.

Retornar requer humildade pessoal, 
admitir que estava no caminho errado, 
e fisicamente se afastar do caminho 
errôneo e se redirecionar ao caminho 
correto. Se nós estamos liderando um 
grupo, isto requer mais humildade e 
coragem para dizer: “Nós tomamos o 
caminho errado! Nós precisamos dar 
meia volta e retornar.”

As crianças que fazem parte da nossa 
vida observam se o que ensinamos de 
Deus para eles está de acordo com a 
mesma maneira que vivemos. Quando 
nossa forma de viver não segue nossos 
ensinamentos, ela confunde espiritual-
mente as crianças e as fazem questionar 
se a validade da nossa fé e da delas 
mesmas. Quando nós vivemos nossa fé, 
ela fortalece as novas gerações a acredi-
tar e viver a fé em Jesus!

Descubra hoje o que significa se arre-
pender, retornar de qualquer caminho 
comprometido e viver inteiramente 
para Jesus. Ore!

CAPÍTULO 3
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PESQUISA:

1. Leia Lucas 22:31-34.
a. Qual aviso Jesus deu a Pedro?
b. Que encorajamento Pedro recebeu?
c. O que esta passagem te diz sobre 

Jesus?
d. O que a resposta de Pedro te diz so-

bre ele mesmo como um discípulo?

2. Leia Mateus 26:69-75.
a. Como as negações de Pedro sobre 

Jesus progrediu em força?
b. O que foi significativo sobre o modo 

como Pedro respondeu depois de 
lembrar das palavras de Jesus?

3. Leia João 21:15-17.
a. Como Jesus estava dando uma chan-

ce a Pedro de fazer as coisas certas?
b. Como Pedro respondeu?

4. Leia Atos 4:7-13.
a. Como a resposta de Pedro ao sumo 

sacerdote contrasta com o modo que 
ele lidou com as acusações na noite 
que ele negou a Jesus?

b. Como você descreveria o nível de 
arrependimento de Pedro?

Viva: Jesus pregou: “Arrependei-vos, 
porque está próximo o reino dos céus” 
Mateus 4:17. Se arrepender é se afastar 

completamente do que compromete 
nossa fidelidade em Jesus. Se arrepen-
der, convida Jesus a enviar o Espírito 
Santo a realizar uma cirurgia espiritual 
no seu coração como prometido em 
Ezequiel 36:26,27. Jesus supre tanto a 
motivação quanto o poder para o arre-
pendimento. Qual é a sua resposta para 
o chamado de Jesus ao arrependimento?

Quais serão seus próximos passos em se 
arrepender completamente de quaisquer 
que sejam os empecilhos que compro-
metem sua fé em Jesus?

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela viver este desafio!

DESAFIO:
Leia Mateus 16-22, um capítu-
lo por dia. Descubra algo novo 

sobre Jesus cada dia.

Viva: Pratique o arrependimento diário, 
mudando de atitude e se afastando de 
qualquer coisa que Deus condene e com-
prometa seu relacionamento com Ele.

Compartilhe: Peça a Deus alguém que 
você possa compartilhar seu testemunho. 
Compartilhe como Deus ajudou você a se 
arrepender e a ser livre daquilo que com-
prometia seu relacionamento com Ele.

Agradeça a Deus por enviar seu Espírito para nos chamar ao 
arrependimento. Ore para que vivamos cada dia com um coração 

livre de arrependimento.
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BOAS-VINDAS: 
Relatório: Dê as boas vindas 

a todos. Convide-os a compartilhar 
que animal eles escolheriam como de 
estimação, caso pudessem escolher 
qualquer animal do mundo.

Dividam-se em duplas e pergunte 
um ao outro: “Como foi o desafio da 
semana passada para você?”

Leia Mateus 16-22, um capítulo por 
dia. Descubra algo novo sobre Jesus 
cada dia.

Viva: Pratique o arrependimento diário, 
mudando de atitude e se afastando de 
qualquer coisa que Deus condene e com-
prometa seu relacionamento com Ele.

Compartilhe: Ore por alguém que 
precise ouvir sobre o dom do arrepen-
dimento. Vá compartilhar essa boa nova 
com eles!

CONEXÃO:
Dividam-se em duplas. Respon-

da a esta questão: Quem tem feito um 
grande investimento na sua vida? Por 
favor, descreva como esta pessoa tem 
investido em você.

INVESTIR
 Nossos maiores investimentos na vida 
não são em casas, terras, metais precio-
sos ou ações numa companhia que tem 
crescido. Estes investimentos podem 
ter um pequeno impacto na próxima 
geração. Nossas crianças são nossos 
tesouros que nos faz viver mais.

Jesus ama nossas crianças! Ele frequen-
temente advogou por elas! Certa vez, 
mães estavam trazendo suas crianças 
até Jesus para que Ele pudesse abençoá-
las, e os discípulos recriminaram elas. 
“Mas Jesus, chamando-os para si, disse: 
Deixai vir a mim os meninos, e não os 
impeçais, porque dos tais é o reino de 
Deus.” Lucas 18:16.

Descubra como Jesus desafiou Pedro 
a investir nas crianças. Redescubra seu 
chamado como pai ou mentor para 
discipular a nova geração a Cristo! Ore!

PESQUISA:

1. Leia João 21: 15-17 novamente. Na 
semana passada, nós lemos esta passa-
gem para ver como Jesus deu a Pedro 
uma oportunidade pública de declarar 
sua lealdade ao seu Salvador. Agora 
nós vamos ler esta passagem para ver a 

CAPÍTULO 4
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quem Jesus convida a Pedro investir seu 
tempo no ministério.
a. Jesus diz a Pedro para primeiro 

cuidar de um certo tipo de animal. 
Qual é este animal? Que grupo de 
pessoas poderia ser representado 
por este animal? Jesus diz a Pedro 
para cuidar deste grupo de pessoas 
primeiro. Isto surpreende você? Se 
sim por que? Se não por que?

b. Qual é o segundo grupo de pessoas 
que Jesus está dizendo a Pedro para 
cuidar?

c. Esta é uma das últimas conversas 
que Jesus teve com Pedro face a face. 
O que este fato de diz a respeito de 
Jesus?

2. Pedro não esqueceu este chamado 
para com as crianças. No Pentecostes, 
ele corajosamente citou Joel 2:28. Leia 
Atos 2:17.
a. O que Pedro disse que aconteceria 

nos últimos dias? Procure três pon-
tos que incluiriam as novas gerações.

b. Baseado nesta passagem, o que 
presume-se que nossas crianças 
deveriam estar envolvidas nestes 
últimos dias?

3. Para ver nossas crianças se torna-
rem uma realização viva de Atos 2:17, 
o que deveria acontecer nas nossas 
próprias vidas?

Leia Malaquias 4:5,6.
a. O que Deus é apaixonado em fazer 

por nossas famílias agora?

b. Por que você acha que Deus men-
ciona os pais ao invés das mães em 
particular? Esta profecia também se 
aplicaria as mães hoje? Se sim por 
que ? Se não por que?

4. Leia Deuteronômio 6:4-9.
a. O que Deus chama suas pessoas 

primeiro a fazer antes de mencionar 
o chamado para nossas próprias 
crianças?

b. O que Deus ordena os pais a fazer 
em suas próprias casas por suas 
crianças?

Viva: Jesus constantemente foi um 
campeão para as crianças. Ele valorizava 
cada uma! Ele ensinou que seu reino 
pertencia a elas! Este mesmo Jesus 
continua a nos chamar hoje a investir 
nossas vidas em discipular as crianças a 
seguir a Ele.

Como você responde ao chamado de 
Jesus de investir sua vida em discipular 
sua criança a Ele?

Quais são os seus próximos passos:

1. voltar seu coração a suas crianças?

2. discipular suas crianças a seguir Jesus?
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Ore para que Deus possa ajudar cada um a investir seu 

tempo em orientar as crianças para Jesus.

* O líder compartilha o que isto signi-
fica para ele pessoalmente para ele/ela 
para viver este desafio!

DESAFIO:
Leia Mateus 23-28, um capí-
tulo por dia. No sétimo dia, leia 

Mateus 28:18-20 novamente. Descubra 
algo novo sobre Jesus a cada dia.

Viva: Faça uma coisa esta semana para 
investir na construção de um relaciona-
mento mais forte com suas crianças.

Cada dia, ore com suas crianças e tire 
alguns minutos para ajudá-las a desco-
brir Jesus em sua Palavra.

Compartilhe: Ore por alguém que 
precise ouvir sobre o chamado de Jesus 
para os pais. Vá compartilhar o você 
está aprendendo sobre investir espiri-
tualmente nas suas próprias crianças.
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BOAS-VINDAS: 
Relatório: Dê as boas vindas a 

todos. Peça a todos que compartilhem 
quantas vezes eles já se mudaram do lugar 
onde vivem hoje. Dividam-se em duplas 
e perguntem um ao outro: “Como foi o 
desafio da semana passada para você?”

Leia Mateus 23-28, um capítulo por 
dia. No sétimo dia, leia Mateus 28:18-
20 novamente. Descubra algo novo 
sobre Jesus a cada dia.

Viva: Faça uma coisa esta semana para 
investir na construção de um relaciona-
mento mais forte com suas crianças.

Cada dia, ore com suas crianças e tire 
alguns minutos para ajudá-las a desco-
brir Jesus em sua Palavra.

Compartilhe: Ore por alguém que 
precise ouvir sobre o chamado de Jesus 
para os pais. Vá compartilhar o você 
está aprendendo sobre investir espiri-
tualmente nas suas próprias crianças.

CONEXÃO:
Dividam-se em duplas. 

Compartilhe algum momento da sua 
infância em que alguém te deu um 
presente muito significativo e que fez 
uma diferença na sua vida. O que fez 
este presente ser significativo?

RECEBER
Você alguma vez se sente sobrecarrega-
do pelo desafio de ajudar suas crianças a 
desenvolver um relacionamento pessoal 
com Jesus? Você sente que às vezes você 
fez tudo que podia por suas crianças e 
que você não tem mais nada para dar? 
Onde você pode encontrar ajuda?

Jesus disse aos seus discípulos: “… vos 
convém que eu vá ; porque, se eu não 
for, o Consolador não virá a vós; mas, 
quando eu for, vo-lo enviarei.” João 16:7

Jesus realmente retornou ao céu após 
a sua morte e ressurreição. O Con-
solador que Jesus nos prometeu é o 
Espírito Santo.

Descubra o dom do Espírito Santo e a 
diferença que Ele faz no seu coração e 
na sua casa. Ore!

PESQUISA:

1. Leia Atos 1:4,5,8.
a. O que Jesus prometeu sobre o Espí-

rito Santo?

b. Esta é a última coisa que Jesus fa-
lou antes de retornar a sua casa, o 
céu. O que esta passagem te revela 
sobre Jesus?

2. Jesus prometeu que seus discípulos se-
riam batizados pelo Espírito Santo. Leia 

CAPÍTULO 5
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Marcos 1:9,10. Como Jesus foi batizado? 
Que palavras nesta passagem descrevem 
para você como Jesus foi batizado?

3. Leia Atos 2:1-4, 14. Pedro recebeu 
o dom do Espírito Santo? Sustente sua 
resposta com a Escritura Sagrada.

4. Como você pode receber o dom do 
Espírito Santo, a fim de que você receba 
ajuda para ser a mãe, o pai, o mentor 
que sua criança precisa?
a. Lucas 11:13  

b. João 7:38,39

c. Atos 2:38   

d. Atos 5:32

5. Leia Atos 2:39. Para quem é esta 
promessa do Espírito Santo, e o que ela 
significa para nós hoje?

6. Quais são algumas das bençãos que o 
Espírito Santo traz
que são uma grande ajuda para pais e 
mentores ocupados?
a. Leia Ezequiel 36:26. O que Ele faz 

para nosso coração?

b. Leia Gálatas 5:22,23. O que Ele faz 
para nosso caráter?

c. Leia Atos 1:8. O que Ele faz que 
nos permite ser uma testemunha 
justamente onde estamos – nossos 
próprios lares?

Viva: Você não precisa discipular seu 
filho para Jesus sozinho. Você não precisa 
estar sobrecarregado com o desafio de 
orientar sua criança. Jesus promete o 
dom do Espírito Santo para ajudar você.

Qual é a sua resposta para a promessa 
de Jesus?

Quais são os seus próximos passos em 
fazer o Espírito Santo seu ajudador 
diário em tudo que você fizer pela sua 
criança?

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia: Atos 1-7, um capítulo por 
dia. Descubra algo novo sobre 

Jesus a cada dia.

Viva: Peça o dom do Espírito Santo a 
cada dia. Acredite que você já recebeu 
esta promessa conforme Ele prometeu. 
Viva pelo poder dEle de acordo com a 
palavra de Deus.

Compartilhe: Ore para que Deus lhe 
mostre quem precisa ouvir sobre este 
dom. Compartilhe que diferença este 
dom do Espírito Santo está fazendo na 
sua vida.

Ore para que todos peçam e recebam o 

Espírito Santo todos os dias das suas vidas!
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Lições dos 
pais/mentores 
e estudantes
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RELATÓRIO: 
Dê as boas vindas a todos. Hoje 

estamos começando uma aventura para 
crescer como um discípulo de Jesus. 
Cada semana, nós descobriremos mais 
sobre Jesus através da Bíblia. Teremos 
a oportunidade de explorar o que esta 
verdade significa para nós pessoalmen-
te. A cada semana, levaremos para casa 
um desafio a fim de viver a verdade de 
Jesus em nossas vidas. Começando com 
a semana que vem, começaremos cada 
sessão de discipulado com um relatório 
de cada estudante e pai/mentor. Você 
terá alguns momentos para compartil-
har como você viveu a verdade estudada 
na última lição durante o decorrer da 
sua semana.  

CONEXÃO:
Atividade: Convide cada time 

de pais/alunos a pensar em um dos seus 
animais favoritos. Forme grupos com 
outros times de pai/aluno. Imitem seu 
animal favorito e veja quão rápido o 
outro grupo poderá adivinhar. Conte o 
número de acertos que cada time obteve.

Questione: Qual foi o animal mais 
difícil de adivinhar? Por que?

CONHEÇA JESUS

Introduza: Quão difícil foi adivinhar o 
animal favorito do outro grupo? Às vezes 
conhecer bem alguém, pode levar algum 
tempo. Com outros, podemos passar 
poucos minutos  e sentir como se já con-
hecêssemos eles há bastante tempo!

Hoje, descobriremos mais sobre a 
identidade de Jesus. Lembre-se de que 
o que você descobre hoje, Deus te con-
vida a aplicar na sua vida hoje, amanhã 
e para sempre!

Ore: Ore para que Deus envie o Espí-
rito Santo a fim de ajudar a cada um 
descobrir Jesus através da Palavra.

PESQUISA:

1. Leia Lucas 1:26-38. Como você 
melhor descreveria a Maria? Como 
acha que ela se sentiu quando o anjo 
disse a ela que teria um filho que se 
chamaria Jesus?

2. Leia Lucas 1:26-38 novamente. 
Quantas coisas específicas você descobre 
sobre Jesus nesta passagem da Escritura? 
(Procure pelo menos dez coisas).

LIÇÃO 1
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3. O que fez Jesus ser diferente das 
crianças comuns?

4. Compare a profecia de Isaías 7:14 
com Mateus 1:22-25. O que é especial 
sobre este nome para Jesus? Como foi a 
profecia de Isaías 7:14 cumprida?

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos a virarem suas cadeiras 
de frente umas para as outras para este 
momento de compartilhamento.

Pai/mentor: Compartilhe suas con-
vicções sobre quem é Jesus com seu 
aluno. Compartilhe o que faz Jesus ser 
especial para você e como você o desco-
briu em sua vida.

Pergunte ao seu aluno quem é Jesus 
para ele/ela. Discutam evidências da 
palavra de Deus que comprovem para 
você que Jesus é Deus.

Pergunte: Chame os grupos de pai/
mentor/aluno de volta ao  círculo. 
Pergunte se alguém tem dúvidas da 
lição. Responda se o tempo permitir e/
ou encoraje o estudo mais aprofundado 
na semana seguinte.

* O líder compartilha o que significa 
para ele pessoalmente viver este desafio!

DESAFIO:
Desafie todo o grupo a:

Leia Lucas 1-6, um capítulo por dia. 
Divida Lucas 1 em dois dias. Faça uma 
descoberta sobre Jesus a cada dia.

Viva: Pratique dizer a Jesus todos os 
dias uma descoberta nova que você fez 
sobre Ele.

Compartilhe: Compartilhe as desco-
bertas que você está fazendo sobre Jesus 
com alguém.

Ore para que cada um faça uma descoberta 

sobre Jesus diariamente.
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BOAS-VINDAS: 
Qual o dia da semana que se 

passou foi o seu favorito? Diga os dias 
da semana um de cada vez em voz alta e 
convide os participantes a se levantarem 
quando seu dia favorito for menciona-
do, e cada um compartilhará porque 
este dia foi o escolhido como favorito. 
Após, eles podem se assentar.  

Relatório: Pergunte cada pai/mentor e 
grupo de alunos para relatarem para outro 
grupo o desafio de três partes da semana 
que se passou. Leia o desafio da semana 
que se passou, como se poder ver abaixo:

Leia Lucas 1-6, um capítulo por dia. 
Divida Lucas 1 em dois dias. Faça uma 
descoberta sobre Jesus a cada dia.

Viva: Pratique dizer a Jesus todos os 
dias uma descoberta nova que você fez 
sobre Ele.

Compartilhe: As descobertas que você 
está fazendo sobre Jesus com alguém.

CONEXÃO:
Atividade: Divida todos os par-

ticipantes em dois grupos com números 
iguais. Faça duas linhas paralelas a cerca 
de dez metros de distância uma da outra. 

JESUS CHAMA VOCÊ
Cada time deverá ficar em pé olhando 
para o time oposto, todos permanecendo 
atrás da linha. Numere todos os partici-
pantes de cada grupo, começando pelo 
número um.

Coloque um objeto macio no espaço 
do meio entre os dois times. Instrua os 
grupos de que quando você gritar um 
número ou números, as pessoas com 
aqueles números deverão correr rapida-
mente e tentar pegar o objeto macio do 
chão e voltar para atrás da linha, antes 
que alguma pessoa do outro grupo os 
consiga alcançar!

Chame os números até que todos 
tenham tido pelo menos uma chance de 
participar!

Questione: Como você se sentiu quan-
do estava esperando  para ser chamado? 
Como você se sentiu quando seu núme-
ro foi chamado?

Introduza: Enquanto Jesus estava aqui 
na Terra, Ele tinha um grupo de doze 
amigos que todos chamavam de seus 
discípulos. Hoje, Ele chama a cada um 
de nós para sermos um discípulo!

Ore: Ore nos seus grupos por corações 
rendidos e pela presença do Espírito 

LIÇÃO 2
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Santo. Ore para que cada pessoa escute o 
chamado de Deus para ser um discípulo.

PESQUISA:

1. Leia Mateus 4:18-22.

a. Como você descreveria Jesus através 
dessa história?

b. Qual convite Jesus deu a Pedro e 
André? O que Ele prometeu a eles?

c. O que Pedro e André deixaram para 
trás para seguir Jesus? O que Tiago e 
João deixaram?

2. Leia Marcos 3:13-16. Quais razões 
a Bíblia nos dá sobre o porquê de Jesus 
chamar os doze discípulos? Que tipo 
de pessoas Jesus chamou?

3. Leia João 15:16. Como Ele nos 
escolheu? Qual é o nosso propósito?

Viva: Convide os grupos de pai/men-
tor e alunos a virarem suas cadeiras 
umas de frente para as outros para este 
momento de compartilhamento.

Pai/mentor: Compartilhe sobre o 
chamado de Jesus na sua vida. Se 
você já respondeu o chamado de Jesus 
para segui-Lo, quando isto aconteceu 
e como? Se não aconteceu, o que o 
chamado de Jesus significa para você 
pessoalmente?

Pergunte ao seu aluno: Você gostaria 
de dizer “sim” ao convite de Jesus para 
segui-Lo? Por que sim ou por que não?

DESAFIO:
Leia Lucas 7-13, um capítulo 
por dia. Faça uma descoberta 

sobre Jesus a cada dia.

Viva: Cada manhã, diga a Jesus que 
você escolhe seguir a Ele.

Compartilhe: Compartilhe suas desco-
bertas diárias sobre Jesus com a mesma 
pessoa todos os dias dessa semana.

Ore pelas bençãos de Deus em cada um que 

esteja seguindo o chamado de Jesus para ser 

Seu discípulo.
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BOAS-VINDAS: 
Recepcione a todos.  

Pergunte: Se você pudesse conversar 
com qualquer pessoa da Terra por cinco 
minutos, quem você escolheria? Por que?

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Lucas 7-13, um capítulo por dia. 
Faça uma descoberta sobre Jesus a cada dia.

Viva: Cada manhã, diga a Jesus que 
você escolhe seguir a Ele.

Compartilhe: Compartilhe suas desco-
bertas diárias sobre Jesus com a mesma 
pessoa todos os dias dessa semana.

CONEXÃO:
Atividade: Convide todo o gru-

po a fazer um círculo. Cada pessoa deve 
pensar num som comum da sua vida 
diária que ele/ela consegue imitar. To-
dos virem de costas uns para os outros e 
deem as mãos. Peça um voluntário para 
começar. Quem adivinhar primeiro é o 

CONVERSE COM JESUS

próximo a compartilhar sua imitação. 
Continue até que todos tenham uma 
chance de participar.

Questione: Quais sons foram os mais 
difíceis de reconhecer? Quais sons 
foram os mais familiares? Como Deus 
conhece sua voz quando você fala com 
Ele? Você reconhece a voz dEle, quando 
Ele fala com você? Se sim por que? Se 
não por que?

Introduza: Jesus amava falar com Deus 
no céu! Descubra o que isso significa 
para você hoje. Jesus quer que você saiba 
que você pode comunicar-se diretamente 
com Deus, seu pai, todos os dias!

Ore: Ore para que Deus encoraje a cada 
um a desfrutar de conversas com Ele.

PESQUISA:

1. Leia Marcos 1:35.

a. O que você descobre sobre Jesus 
através deste texto?

b. Quando Jesus gostava de orar? Por 
que você acha que Ele gostava de 
orar neste momento?

LIÇÃO 3
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2. Compare Marcos 1:35 com Marcos 
6: 45,46 e Lucas 5:16. Onde Jesus 
gostava de orar? Por que era importante 
para Ele encontrar este tipo de lugar 
para orar?

3. Leia Isaías 50:4. O que Deus prome-
te fazer a cada manhã por nós? Por que 
Ele quer fazer isto por nós?

4. Leia Salmos 18:1-2, 13:1, 51:1-7. 
Que exemplo Davi nos dá para falarmos 
com Deus?

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 
outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe com seu 
aluno o que significa para você con-
versar com Deus. Compartilhe algum 
momento da sua vida em que a oração 
teve um significado muito especial.

Explore com seu aluno:
** Onde você pode encontrar um lugar 
especial para conversar com Deus na 
sua casa, em que você não será distraído 
por outras coisas?
** Quando seria um momento bom 
para falar com Deus no seu dia a dia… 

apesar de que você pode falar com Ele 
qualquer momento?

Pergunte: Convide os grupos para se 
juntarem ao grupo maior no círculo. 
Pergunte se alguém gostaria de com-
partilhar qual lugar especial ele/ela tem 
ou gostaria de ter na sua casa para falar 
com Deus. Pergunte qual horário do 
dia melhor funciona para ele/ela para 
orar sem pressa.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Lucas 14-20, um capítulo 
por dia. Descubra algo novo 

sobre Jesus a cada dia.

Viva: Agradeça a Deus a cada noite por 
sua promessa escrita em Isaías 50:4. 
Convide Deus a te acordar a cada man-
hã para ter um tempo sozinho e sem 
pressa com Ele, a  fim de conversar com 
Ele e ler sobre Ele na Bíblia.

Compartilhe: Compartilhe a promessa 
de Deus de Isaías 50:4 com alguém e 
compartilhe o que você está aprenden-
do  sobre conversar com Ele.

Ore para que Deus ajude a cada um a ter um 

tempo especial para falar com Ele todos os dias.
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BOAS-VINDAS: 
Cumprimente a todos e pergun-

te: “Numa escala de 0 a 10, como foi a 
sua semana?”. Compartilhe no grupo 
em círculo.  

Pergunte: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Lucas 14-20, um capítulo por dia. 
Descubra algo novo sobre Jesus a cada dia.

Viva: Agradeça a Deus a cada noite por 
sua promessa escrita em Isaías 50:4. 
Convide Deus a te acordar a cada manhã 
para ter um tempo sozinho e sem pressa 
com Ele, a  fim de conversar com Ele e 
ler sobre Ele na Bíblia.

Compartilhe: Compartilhe a promessa 
de Deus de Isaías 50:4 com alguém e 
compartilhe o que você está aprendendo  
sobre conversar com Ele.

CONEXÃO:
Atividade: Peça a um voluntá-

rio que saia da sala. Enquanto ele/ela 
se foi, o resto dos jogadores escolherão 
uma característica que eles compar-
tilharão em comum. Exemplo: Todo 
mundo trabalha no zoológico, todos 

TENHA CERTEZA
tem um grande teste para estudar, todos 
estão com sede, etc. Uma vez que foi 
decidida a característica, eles convidarão 
a voltar para a sala o jogador que havia 
saído. O grupo imitará a característica 
com gestos ou conversando um com os 
outros, mas sem especificamente dizer 
qual é esta ou sem deixar muito óbvio 
qual seja ela. O voluntário terá três 
tentativas para identificar corretamente 
o que elas têm em comum.

Questione: Teve algum momento em 
tua vida que você teve que descobrir 
alguma coisa sobre alguém, que ele/ela 
não estava te contando? Compartilhe 
sua experiência em duplas.

Que tipo de coisas todos nós temos em 
comum, que podemos não conversar 
sobre?

Introduza: Às vezes é difícil saber o 
que realmente está acontecendo na 
vida de alguém, mas todos nós enfren-
tamos o mesmo problema: pecado. 
Hoje, nós descobriremos o plano 
maravilhoso de resgate que Deus provê 
para todo pecador.

Ore: Convide o grupo a se ajoelhar. 
Peça ao Espírito Santo que ajude a cada 
um a ter certeza do dom da salvação!

LIÇÃO 4
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PESQUISA:

1. Leia Lucas19:1-9.
a. O que esta história te fala sobre Jesus?
b. Que tipo de homem era Zaqueu?
c. Como Jesus mostrou a Zaqueu que 

a salvação vem pela graça?

A afirmação de Jesus em Lucas 19:9,10 
mostrou a Zaqueu que ele poderia ter 
certeza da salvação. Aqui estão as ver-
dades bíblicas que ajudaram você a ter 
certeza da sua salvação também!

PASSOS PARA A SALVAÇÃO

1. Romanos 8:38-39. Tenha certeza 
de que você é amado incondicio-
nalmente por Deus.

2. Romanos 3:23; 6:23 (primeira 
parte). Tenha certeza de que você 
precisa de Jesus como seu Salvador.

3. Romanos 6:23 (última parte), João 
3:16. Tenha certeza de que Jesus 
oferece a você a vida eterna como 
um presente, quando você acredita 
nEle como seu Salvador.

4. 1 João 1:9. Tenha certeza de que 
Jesus te dá um coração puro.

5. Apocalipse 3:20. Tenha certeza de 
que Jesus virá ao seu coração a me-
dida que você renuncia o controle 
e convide-o a vir e ser a sua VIDA.

6. 1 João 5:13. Tenha certeza de que 
você sabe que Jesus te salvou.

Viva: Convide os grupos de pais/mento-
res e alunos para virarem suas cadeiras e se 
sentarem uns de frente para os outros para 
este momento de compartilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe um momento 

em que você cometeu um erro. Como 
isto se relaciona com o plano de resgate 
da salvação que Deus tem para você?

Revise os passos da salvação com seu 
aluno. Convide-os a orar por estes passos 
com você e aceitar o presente de Jesus.

MODELO DE ORAÇÃO:
Querido Jesus, muito obrigada por me 
amar para sempre. Obrigada por morrer 
em meu lugar pelos meus pecados. Eu 
creio que você é meu Salvador. Por fa-
vor, perdoe meus pecados e venha para 
o meu coração hoje! Eu aceito seu dom 
gratuito da salvação e escolho viver cada 
dia contigo. Em nome de Jesus, Amém.

Peça: Convide o grupo a se juntar ao 
grupo maior em círculo.

* O líder compartilha o que significa para 
ele/ela pessoalmente viver este desafio!

DESAFIO:
Lucas 21- João 3.

Viva: Agradeça a Deus a cada manhã 
pela salvação que Ele te deu por meio 
de Jesus.

Compartilhe: Ore sobre quem precisa 
conhecer as boas novas de certeza da 
salvação. Compartilhe que diferença o 
dom da salvação de Jesus significa na 
sua vida e como ter este dom!

Agradeça a Deus por enviar Jesus 

para tornar a salvação um presente 

para todos!
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BOAS-VINDAS: 
Se você pudesse ser um animal, 

qual você seria e por que? Convide a 
todos a se levantarem e compartilharem 
isso com pelo menos três pessoas.  

Pergunte: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia: Lucas 21- João 3.

Viva: Agradeça a Deus a cada manhã 
pela salvação que Ele te deu por meio 
de Jesus.

Compartilhe: Ore sobre quem precisa 
conhecer as boas novas de certeza da 
salvação. Compartilhe que diferença o 
dom da salvação de Jesus significa na sua 
vida e como ter este dom!

CONEXÃO:
Atividade: Peça a todos que 

tirem os sapatos (ou um item pessoal 
que eles tenham com eles, se eles não 
tiverem sapatos) e misture todos eles 

CONFIE NA PALAVRA DE DEUS
numa grande pilha. Convide a todos a 
fazerem um grande círculo na pilha dos 
sapatos. Diga a eles que você contará o 
tempo para a concretização do desafio.

Quando você disser “Vá!”, todos devem 
tentar achar o par de sapatos de cada 
pessoa do círculo (exceto o seu próprio). 
Dê um par de sapatos a cada pessoa. Esta 
não deve concordar ou discordar sobre 
os sapatos dado a ele/ela até que todos 
tenham um par de sapatos em mãos. 
Só então pergunte quem está com o par 
errado. Se alguém tiver, peça que eles 
trabalhem juntos para consertar isso.

Questione: O que um objeto pessoal 
nos diz sobre esta pessoa? O que pode-
mos olhar para este mundo que nos diz 
sobre quem Deus é?

Introduza: Hoje, nós temos algo 
extremamente importante que vem de 
Deus: a Bíblia. Lendo ela, nós podemos 
conhecer quem Deus é e o que Ele quer 
fazer nas nossas vidas!

Ore: Ore para conhecer a Deus através 
da leitura da Sua Palavra.

LIÇÃO 5
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PESQUISA:

1. Leia Mateus 4:1-11.

a. O que esta história te diz sobre 
Jesus?

b. Como Jesus enfrentou os ataques de 
Satanás? O que podemos aprender 
pelo seu exemplo?

2. Leia Isaías 8:20. O que este verso diz 
sobre a palavra de Deus? Como Jesus 
usa este princípio na nossa história?

3. Leia João5:39. Qual é o foco princi-
pal de toda a Bíblia?

4. Leia 2 Timóteo 3:16-17 e Salmos 
119:105. Como estas passagens descre-
vem a Escritura? Para que esta é útil? 
Quais são os seus efeitos em nossa vida?

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 
outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe um momento 
em que você realmente encontrou Jesus 

através de uma mensagem em sua Pala-
vra e como aquele encontro impactou 
a sua vida. Como podemos tirar tempo 
para estar na Palavra de Deus todos os 
dias? Como podemos procurar Jesus e 
seu desejo na sua Palavra? Com quem 
podemos compartilhar a lição desta 
semana, e como podemos fazer isso?

Peça: Convide a todos os grupos a com-
partilharem suas ideias sobre ter um 
momento em suas vidas de tempo com 
Jesus na Sua Palavra.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia João 4-10.

Viva: Cada dia, leia um capítulo para 
descobrir tudo que puder sobre Jesus. 
Leia eles novamente orando para que 
Deus te mostre como praticar o que 
você lê.

Compartilhe: Compartilhe o que você 
leu sobre Jesus na Bíblia com alguém, 
todos os dias.

Convide a todos a levantarem as suas Bíblias a Deus 

para a oração. Ore para que cada um encontre uma 

nova imagem de Jesus na Bíblia a cada dia.
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BOAS-VINDAS: 
Numa escala de 0 a 10, como 

você classificaria sua semana? Compar-
tilhe no círculo.  

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia João 4-10.

Viva: Cada dia, leia um capítulo para des-
cobrir tudo que puder sobre Jesus. Leia 
eles novamente orando para que Deus te 
mostre como praticar o que você lê.

Compartilhe: Compartilhe o que você 
leu sobre Jesus na Bíblia com alguém, 
todos os dias.

Ore: Convide a todos a levantarem as 
suas Bíblias a Deus para a oração. Ore 
para que cada um encontre uma nova 
imagem de Jesus na Bíblia a cada dia.

CONEXÃO:
Convide a todos para um jogo 

com ações simples e simultâneas, porém 
desafiadoras. Dê a eles alguns segundos 
para tentar e 20-30 segundos para as 
mais desafiadoras.

CRESÇA EM JESUS
Desafio 1:
1. Dê tapinhas na sua cabeça e barri-

ga ao mesmo tempo.
2. Dê tapinhas na sua cabeça e coce a 

sua barriga.
3. Coce sua cabeça e dê tapinhas na 

sua barriga.

Desafio 2:
1. Mexa sua perna esquerda (enquan-

to sentado) e sua mão direita no 
sentido horário do relógio (de-
monstre qual é o sentido horário 
do relógio).

2. Continue movendo sua perna 
direita no sentido horário. Agora, 
mexa sua mão direita no sentido 
anti-horário ao mesmo tempo. 
(Demonstre qual é o sentido anti-
horário).

Questione: Como foi o exercício? Foi 
fácil ou difícil? Por que? Como este 
exercício é parecido com nossa vida e 
hábitos?

Introduza: Assim como nesta atividade, 
às vezes confrontar direções para mudar 
maus hábitos ou ganhar novamente um 
hábito bom, pode parecer impossível! 
Hoje, nós descobriremos o poder de 
Jesus para nos ajudar a mudar e ser 
igual a Ele.
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Ore: Convide a todos a permanecerem 
em silêncio por um segundo e pensarem 
sobre os desafios que eles estão enfrentan-
do para crescer com Jesus. Dê a eles um 
momento para contarem a Jesus sobre eles 
e pedirem a Ele por um coração aberto ao 
Espírito Santo e a sua Palavra. Após, faça 
uma oração com todo o grupo.

PESQUISA:

1. Leia Marcos 5:1-20. O que esta 
história nos diz sobre Jesus? Como o 
poder de Jesus se compara com o poder 
do diabo?

2. Leia Marcos 5:3-5. Como era a vida 
do homem endemoniado? O que ele fez 
quando ele viu Jesus e por que?

3. Leia Marcos 5:3-5. Que mudanças 
Jesus trouxe para a vida do homem que 
era controlado por demônios?

4. Leia Filipenses 4:13. Qual é o segre-
do para mudanças positivas nas nossas 
vidas e corações?

5. Leia Tiago 4:7. Quais dois conselhos 
Deus nos dá para nossa luta contra o 
pecado?

6. Leia Marcos 5:18-20 novamente. 
Como Jesus encorajou o homem que 
tinha sido possuído por demônios a 
continuar crescendo sua fé?

Viva: Convide os grupos de pais/mento-
res e alunos para virarem suas cadeiras e se 

sentarem uns de frente para os outros para 
este momento de compartilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe algum 
momento da sua vida quando você viu 
o poder de Deus agir e isso te ajudou 
a aumentar a fé. Compartilhe alguma 
área da sua vida em que você precisa 
do poder dEle para te ajudar a ser mais 
semelhante a Ele hoje. Quais lutas você 
está enfrentando agora para crescer em 
Jesus? O que Deus está te chamando a 
fazer com estas lutas?

Peça: Convide cada grupo a compar-
tilhar como Deus tem chamado eles a 
crescer em Jesus.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia João 11-17.

Viva: Entregue quaisquer que sejam 
as suas lutas a Jesus e acredite no seu 
grande poder para te ajudar.

Compartilhe: Compartilhe a história 
sobre o poder de Jesus para nos ajudar a 
crescer nEle, com alguém que esteja en-
frentando batalhas. Compartilhe como 
Jesus tem te ajudado a aumentar sua fé.

Faça um círculo. Vire a sua direita e coloque as suas mãos sobre os 
ombros da pessoa a sua direita. Ore para que Deus coloque as mãos dEle 
ao redor de cada pessoa do círculo e as dê o poder de Jesus para crescer 

aonde que elas precisem crescer mais.
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BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos “Se você tives-

se cinco minutos para conversar com 
qualquer pessoa do mundo hoje a noite 
quem seria e por que? Compartilhe sua 
resposta em círculo.  

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia João 11-17.

Viva: Entregue quaisquer que sejam 
as suas lutas a Jesus e acredite no seu 
grande poder para te ajudar.

Compartilhe: Compartilhe a história 
sobre o poder de Jesus para nos ajudar 
a crescer nEle, com alguém que esteja 
enfrentando batalhas.

CONEXÃO:
Convide a todos para formarem 

uma fila em pé. Todos devem dividir-se 
em duplas. Marque cem metros de onde 
as famílias estão em pé para uma outra 
linha final. Diga a cada grupo que eles 
terão que se encontrar atrás das linhas 
seguindo os desafios: Um deles tem o 
uso dos pés e mãos, mas terá que fechar 

COROE O REI JESUS
os olhos. A outra pessoa poderá ver, mas 
não poderá usar os pés. Em duplas, deci-
dam juntos como vocês dois chegarão ao 
final da outra linha. Vá em frente!

Questione: Qual foi sua escolha para 
fazer você e sua dupla chegarem ambos 
ao outro lado da linha? Quais outras 
escolhas vocês poderiam ter feito que 
também teriam funcionado?

Introduza: Hoje, vamos estudar como 
ter Jesus nas nossas vidas nos ajuda a 
fazer as escolhas de cada dia.

Ore: Peça ao Espírito Santo para estar 
presente a fim de te dar sabedoria 
através da Sua Palavra em como tomar 
decisões a cada dia

PESQUISA:

1. Leia Daniel 1:1-17.

a. Como você descreveria o que Daniel 
vivenciou quando o rei conquistou 
sua cidade? Como os babilônicos 
tentaram mudar Daniel e seus 
amigos?

b. Que decisão Daniel tomou em 
Daniel 1:8 e por que? Como ele 
comunicou esta decisão ao oficial, e 
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o que podemos aprender sobre sua 
atitude? O que aconteceu com a 
experiência?

c. Como Deus recompensou a decisão 
de Daniel e seus amigos em honrar a 
Ele? (veja Daniel 15-17).

2. Leia Filipenses 2:9-11. Qual é o 
restante do nome de Jesus? O que este 
título significa? Como Daniel honrou 
Jesus como Senhor?

3. Leia 1 Coríntios 10:31-32. Que 
princípio nós encontramos no verso 31? 
Que outro conselho o verso 32 nos dá? 
Como Daniel viveu por estes princípios 
na história que lemos?

4. Quais orientações úteis Deus nos 
dá em como honrar Jesus como nosso 
Senhor?

a. Filipenses 4:8.

b. Malaquias 3:10.

c. Gênesis 1:29/ Levíticos 11:3,9.

5. Leia Ezequiel 36:26,27. Estas são as 
boas novas. Deus tem o poder para nos 
ajudar a ser transformados completa-
mente de dentro para fora. O que Deus 
nos oferece? Que diferença esta pro-
messa faria nas nossas escolhas diárias 
se pedíssemos a Deus para realizar sua 
promessa em nós a cada dia?

Viva: Convide os grupos de pais/mento-
res e alunos para virarem suas cadeiras e se 
sentarem uns de frente para os outros para 
este momento de compartilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe uma história 
de quando você teve uma escolha difícil 
a fazer e como você tomou sua decisão. 
Como podemos saber o que honra-
rá Jesus como Senhor nas situações 
difíceis? Quais partes das nossas vidas 
precisamos deixar Jesus ser o Senhor 
agora mesmo?

Peça: Convide a cada um a compar-
tilhar uma área da vida em que eles 
querem honrar Jesus como Senhor nesta 
semana.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia: João 18 – Atos 2.

Viva: Cada dia, a primeira coisa que 
você fará é render-se a Jesus como o 
Senhor da sua vida. Pratique tomar as 
suas decisões de modo a honrar Jesus 
como o Senhor da sua vida.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Daniel e como ele decidiu honrar a 
Deus – com alguma pessoa.

Peça a Deus que ajude a cada um coroar Jesus como 

Rei em tudo que fizer.
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BOAS-VINDAS: 
Convide cada família a solicitar 

que cada membro crie uma frase que 
descreva a semana que se passou. Com-
partilhe estas com outras famílias.  

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia: João 18 – Atos 2.

Viva: Cada dia, a primeira coisa que 
você fará é render-se a Jesus como o 
Senhor da sua vida. Pratique tomar as 
suas decisões de modo a honrar Jesus 
como o Senhor da sua vida.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Daniel e como ele decidiu honrar a 
Deus – com alguma pessoa.

CONEXÃO:
Convide a todos a se levanta-

rem, formarem uma fila e fecharem os 
olhos. Quando você tocar nos ombros 
de alguém, ele/ela deverá disfarçar a 
voz e dizer “oi”. Convide o grupo a 
adivinhar de quem é a voz a cada vez. 

QUEM SOMOS NÓS

Faça com que cada aluno tenha uma 
oportunidade de participar.

Questione: Quão bem vocês conhecem 
as vozes uns dos outros? O que você 
aprendeu sobre cada um?

Introduza: Deus nos deu três presentes 
que nos ajuda a saber quem somos e 
quão amado somos por Ele. Vamos 
explorar estes presentes e o que eles nos 
dizem sobre nós mesmos!

Ore: Convide a todos a dizer silencio-
samente a Deus como eles se sentem 
sobre quem são como pessoa. Então, 
ore pedindo a Deus a ajudar que cada 
um valorize a si mesmo assim como 
Deus os ama.

PESQUISA:

1. Leia Gênesis 1- 2:24. No começo, 
Deus criou três presentes para nós:

a. Nosso mundo com todas as vidas. 
Revise em Gênesis 1:1-31. Como 
nosso mundo começou? Como 
Deus criou nosso mundo? O que 
foi único sobre o modo como Deus 
criou os seres humanos? Como Deus 
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descreveu sua criação? O que isso 
nos diz sobre nós?  

b. Casamento e família. Leia Gênesis 
2:18-24. O que Deus diz sobre Adão 
no verso 18? O que Adão descobriu 
a medida que nomeava todos os 
animais? Como Deus resolveu este 
problema? Como Deus fez a Eva? O 
que estes versos nos revelam sobre o 
plano de Deus para as famílias? Para 
quem Deus planejou o casamento?

c. Sábado. Leia Gênesis 2:1-3. Em 
quanto tempo Deus fez nosso mun-
do? Quais as duas coisas fizeram o 
sétimo dia diferente dos seis dias an-
teriores criados na criação? Por que?

2. Leia Êxodo 20:8-11. Como Deus nos 
pede para lembrarmos do sábado?

3. Leia Isaías 58:13,14. Como Deus 
quer que este dia seja entre Ele e você?

Viva: Convide os grupos de pais/mento-
res e alunos para virarem suas cadeiras e se 
sentarem uns de frente para os outros para 
este momento de compartilhamento.

Pai/Mentor: Explique o que os presen-
tes de Deus da criação, família e sábado 
significam para você. Discuta com seu 
aluno o que cada um destes presentes 
nos diz sobre quem nós somos.

Peça: Convide dois grupos a compartil-
har como os três presentes de Deus nos 
ajudam a saber quem somos.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Atos 3-9.

Viva: Celebre o sábado com sua família 
como seu encontro especial com Deus. 
Converse juntos sobre como os três 
presentes de Deus nos ajudam a saber 
quem somos.

Compartilhe: Compartilhe os três 
presentes de Gênesis 1 e 2 com alguma 
pessoa. Compartilhe a diferença que 
estes três presentes fazem na sua vida.

Peça três voluntários que agradeçam a Deus cada um, 

respectivamente, por um dos três presentes.
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BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos, “Qual foi a 

parte mais memorável da sua semana?”. 
Compartilhe sua resposta em círculo.  

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Atos 3-9.

Viva: Celebre o sábado com sua família 
como seu encontro especial com Deus. 
Converse juntos sobre como o três 
presentes de Deus nos ajuda a saber 
quem somos.

Compartilhe: Compartilhe os três 
presentes de Gênesis 1 e 2 com alguma 
pessoa.

CONEXÃO:
Peça dois voluntários. Instrua-os 

que eles terão um minuto para criar leis 
que mudarão tudo que as pessoas estão 
fazendo naquele momento. As leis não 
podem machucar ninguém, nem algu-
ma coisa e nem desrespeitar alguém. 

CONFIE NA LEI DE DEUS

Convide cada voluntário a ir a frente do 
grupo e apresentar suas leis. Instrua o 
grupo que eles deverão seguir as regras 
ditas imediatamente, desde que elas não 
sejam prejudiciais as pessoas ou coisas e 
não estejam desrespeitando ninguém.

Questione: O que estas leis nos dizem 
sobre o legislador? Quais foram fáceis 
de seguir? Quais foram difíceis?

Introduza: Já que o pecado nos separa 
de ver a Deus face a face, Ele comunica 
seu amor e seu coração a nós de várias 
formas, mas uma forma em especial foi 
escrita numa pedra. Nosso estudo de 
hoje olhará a lei de Deus e nos ajudará 
entender como ela nos ensina sobre Ele 
e a Sua relação para conosco.

Ore: Ore para que Deus envie seu Santo 
Espírito a abrir nossos corações para con-
hecer a Ele através da Sua Lei de Amor.

 PESQUISA:

1. Leia Êxodo 19:4-11, 16-20. O que 
Deus prometeu aos israelitas em Êxodo 
19:5,6? O que Deus esperava de Israel?
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2. Revise Êxodo 19:16-19. Como Deus 
mostrou que Sua Lei era um presente 
sagrado dEle?

3. Leia Êxodo 20:1-17. Como Deus 
começou os dez mandamentos? O que 
o verso 2 nos diz sobre Deus?

4. Dividam-se em grupos e repartam os 
dez mandamentos entre eles. Convide 
os grupos a discutir estas questões:

a. O que Deus diz no mandamento e o 
que isto ensina sobre o Seu caráter?

b. O que este mandamento te deixa 
livre de fazer? Peça algum aluno que 
relate suas ideias ao resto do grupo e 
discutam as respostas juntos, toman-
do tempo para perguntas.

5. Leia Mateus 5:17-18. Qual foi a 
atitude de Jesus perante a Lei, ou os dez 
mandamentos? Qual era o seu propósi-
to na Terra em relação a Lei?

6. Leia Hebreus 13:8 e Isaías 40:8. O 
que Hebreus nos diz sobre Jesus? Como 
este nos ajuda a entender Isaías 40:8? 
Quanto tempo os dez mandamentos 
durarão e por que?

7. Leia Ezequiel 36:26,27. O que Deus 
promete fazer pelo seu coração? Quem 
é a sua força para viver a Lei de Deus?

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 
outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe algum mo-
mento em que a lei de Deus entrou em 
conflito com o que estava acontecendo 
ao seu redor e o que você fez sobre isto.

Discuta com seus alunos como a Lei de 
Deus traz liberdade.

Peça: Convide grupos a responderem 
estas questões:
1. O que aprendemos sobre a Lei de 

Deus?
2. Como a Lei de Deus é um presente 

de liberdade para você?

* O líder compartilha o que significa para 
ele/ela pessoalmente viver este desafio!

DESAFIO:
Leia Atos 10-16.

Viva: Resuma os Dez mandamentos 
em uma linha cada um.   Indique o que 
cada mandamento te revela sobre o co-
ração de Deus. Memorize-os em ordem.

Compartilhe: Diga a alguém o que a 
Lei de Deus significa para você!

Ore para que Deus escreva sua Lei em cada coração.
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BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos “Quais foram 

os pontos altos e baixos desta semana?”, 
compartilhe em duplas.  

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Atos 10-16.

Viva: Resuma os Dez mandamentos 
em uma linha cada um.   Indique o que 
cada mandamento te revela sobre o co-
ração de Deus. Memorize-os em ordem.

Compartilhe: Diga a alguém o que a 
Lei de Deus significa para você!

CONEXÃO:
Convide a todos a formarem 

grupos de no mínimo três pessoas, 
que não estejam sentadas com elas no 
momento. Dê a elas dois minutos para 
criarem um modo de caminhar diferen-
te que todos possam fazer em harmo-
nia. Exemplo: chute o pé direito a cada 
dois passos, pule duas vezes e então 
balance os braços, etc. Peça cada grupo 

CAMINHE COM DEUS
que apresente o seu jeito de caminhar, e 
convide os espectadores a bater palmas 
após cada apresentação.

Questione: Foi fácil ou difícil manter 
os passos em cada grupo? Por que? 
Como esta atividade pode nos lembrar 
de seguir a Jesus hoje?

Introduza: Hoje vamos estudar a história 
de um homem que a Bíblia diz que “ca-
minhou com Deus” e o que significa para 
nós ser parte do povo fiel de Deus hoje.

Ore: Ore para que cada um caminhe 
com Deus para sempre.

PESQUISA:

1. Leia Gênesis 6:1-9.

a. Como era o mundo neste período?

b. Como a Bíblia descreve Noé?

2. Leia Gênesis 6:10-22, 7:1,7.

a. Como esta história mostra a afir-
mação da Bíblia de que Noé “andou 
com Deus?”

b. O que isto significou para Noé e sua 
família?
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c. O que custou a Noé e sua família ser 
o povo fiel de Deus?

3. Leia Mateus 24:36-39. Quais dois 
períodos a Bíblia compara? Como eles 
são similares?

4. Leia Apocalipse 12:17; 19:10. Na 
profecia bíblica, a mulher pura simboli-
za o povo fiel de Deus.

a. Como Deus descreve os filhos da 
mulher (o povo fiel de Deus nos 
finais dos tempos)?

b. Quais duas características o povo de 
Deus terá antes da sua vinda?

5. Leia 1 Tessalonicenses 5:23-24. 
Quem nos dá o poder para vivermos 
como povo fiel de Deus? Como isto te 
faz sentir?

Viva: Convide os grupos de pais/
mentores e alunos para virarem suas 
cadeiras e se sentarem uns de frente 
para os outros para este momento de 
compartilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe um momen-
to quando ser fiel a Deus significou 
ser diferente das pessoas ao seu redor. 
Discuta o que as características do povo 
fiel de Deus significa para você e para 
seu aluno.

Peça: Peça aos grupos que compar-
tilhem o que eles descobriram sobre 
caminhar com Deus fielmente neste 
final dos tempos.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Atos 17-23.

Viva: Peça a Deus para ser sua ajuda a 
fim de reorganizar sua vida, de modo 
que você caminhe com Ele fielmente.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Noé com alguém e diga a ele/ela 
o que significa para você ser parte do 
povo fiel de Deus agora.

Ore para Deus ajudar cada família caminhar 

fielmente com Ele.
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BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos “Qual foi seu 

dia favorito da semana e por que?”, 
compartilhe no círculo.

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Atos 17-23.

Viva: Peça a Deus para ser sua ajuda a 
fim de reorganizar sua vida, de modo 
que você caminhe com Ele fielmente.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Noé com alguém e diga a ele/ela 
o que significa para você ser parte do 
povo fiel de Deus agora.

CONEXÃO:
Dividam-se todos em duplas. 

Dê a eles 30 segundos para pensar no 
modo mais criativo que eles podem 
comunicar entre si. Pense fora da caixa! 
Após 30 segundos, peça que cada time 
mostre seu grupo.

DEUS AINDA FALA
Questione: Quais formas de comu-
nicação são as suas favoritas? Por que? 
Quais tipos de comunicação são os que 
menos gostou? Por que?

Introduza: Agora nós descobriremos 
uma das maneiras que Deus comunica 
com Seu povo e como saber se o mensa-
geiro vem dEle.

Ore: Ore para que Deus dê a cada um, 
sabedoria para conhecer seus verdadei-
ros mensageiros.

PESQUISA:

1. Leia Daniel 2:1-28.

a. O que aconteceu nesta história?

b. Compare o modo como os astró-
logos responderam com o  modo 
como Daniel respondeu. Como a 
resposta de Daniel foi diferente e 
por que?

c. O que Deus fez nesta história e o 
que isso te ensina sobre Ele? Como 
ele trabalhou através de Daniel?

2. Leia 2 Pedro 1:19-21.

LIÇÃO 11
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a. De onde vem essa profecia?

b. Como o Espírito Santo trabalha 
com as pessoas da Bíblia  para co-
municar suas mensagens?

c. Como podemos relacionar a profe-
cia? (v.19)

d. O que isso nos ensina sobre a credi-
bilidade das Escrituras?

3. Como sabemos se um profeta é ou 
não de Deus? Veja os textos a seguir e 
responda a esta questão: Qual teste cada 
texto faz que nos ajuda a reconhecer se 
as mensagens provem de Deus?

a. Isaías 8:20

b. Mateus 7:15-20

c. 1 João 4:1-3

d. Jeremias 28:9

4. Revise Apocalipse 12:17; 19:9-10. 
Compare estas duas passagens bíblicas 
com Atos 2:17.

a. O que estes textos nos mostra sobre 
o povo fiel de Deus?

b. Quão importante são as profecias 
bíblicas para o povo de Deus?

c. Qual papel as crianças e a juventude 
têm com as profecias no tempo do 
fim?

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 
outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe uma história 
de quando você soube que Deus estava 
te enviando uma mensagem e o que 
você fez sobre isto. Discuta como saber 
que uma mensagem vem de Deus.

Peça: Peça os grupos que dividam o que 
eles tem aprendido sobre as mensagens 
de Deus para Seu povo.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Atos 24 e Marcos 2.

Viva: Pratique ver se alguém na mídia 
está compartilhando a mensagem de 
Deus ou somente compartilhando a 
opinião dele/dela. Use os testes bíblicos.

Compartilhe: Compartilhe os testes 
bíblicos sobre conhecer um verdadeiro 
profeta com alguém. Compartilhe qual 
dos testes tem sido o mais útil para 
você até agora.

Ore por sabedoria para discernir quem nos está 

dando uma mensagem de Deus.
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BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos “Se você desse 

um relatório do tempo sobre como 
você se sentiu esta semana, como ele 
pareceria?” Exemplo: nublado, ensola-
rado, tempestuoso, etc. Compartilhe 
em círculo.

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Atos 24 e Marcos 2.

Viva: Pratique ver se alguém na mídia 
está compartilhando a mensagem de 
Deus ou somente compartilhando a 
opinião dele/dela. Use os testes bíblicos.

Compartilhe: Compartilhe os testes 
bíblicos de um verdadeiro profeta com 
alguém. Compartilhe qual dos testes 
tem sido o mais útil para você até agora.

CONEXÃO:
Forme grupos de 3 a 5. Em cada 

grupo, pense num evento marcante 

TOME SUA POSIÇÃO
que pode acontecer na vida de alguém. 
Represente-o para que os demais grupos 
possam adivinhar.

Questione: O que fez o seu evento 
marcante? Quais vocês acham que 
sejam os eventos mais importante e 
positivos da vida de um cristão?

Introduza: Hoje nós vamos estudar o 
evento marcante do batismo e o que ele 
significa entre nós e Deus o Pai, o Filho 
e o Espírito Santo.

Ore: Ore para que Deus abra o coração 
de cada um a fim de  seguir Jesus todo 
o caminho.

PESQUISA:

1. Leia Mateus 3:13-17.

a. Por que Jesus queria ser batizado?

b. Como foi Jesus batizado baseado 
nesta passagem?

c. O que aconteceu quando Ele saiu 
das águas?

No batismo de Jesus, nós vemos todos 
os três membros da Trindade trabalhan-

LIÇÃO 12
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do juntos em harmonia: Jesus como um 
homem, o Pai como uma voz do céu e o 
Espírito Santo como uma pomba.

2. Leia Romanos 6:3-4.
a. A que Paulo compara o batismo e o 

que isto representa?
b. Como a vida de Jesus ilustra a expe-

riência que podemos ter?

3. Leia João 1:1-5; 10-14.
a. Sobre quem está falando esta passa-

gem?
b. O que descobrimos sobre Jesus ba-

seado nesta passagem? Veja especial-
mente o verso 1!

4. Leia Mateus 28:18-19.
a. O que Jesus ordenou a seus discípu-

los antes de ir ao Céu?
b. Em quais nomes Jesus disse que 

deveriam batizar os outros? Por que 
isto é significante?

Novamente, nós vemos que Deus são três 
Pessoas em Uma, e quando publicamente 
nos comprometemos com Deus por meio 
do batismo, todos os três trabalham nas 
nossas vidas de um modo muito especial!

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 

outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe o seguinte: 
se você é um membro de uma igreja, 
como você se uniu a ela? Teve alguma 
tradição que simbolizou seu compro-
misso com Cristo? Se sim, o que isto 
significou para você?

Discuta com seu aluno o que o batismo 
significa e como Deus o Pai, Jesus e o Es-
pírito Santo estão envolvidos. Pergunte 
ao seu aluno se ele/ela quer dedicar a sua 
vida a Jesus através do batismo.

Peça: Convide grupos para compartilha-
rem o que o batismo significa para eles.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Marcos 3-9.

Viva: Escolha dedicar sua vida a Jesus 
completamente. Tome os próximos 
passos em ser fiel a Ele.

Compartilhe: Compartilhe a história 
do batismo de Jesus com alguém.

Ore juntos por cada família e pela coragem de 

seguir o exemplo de Jesus do batismo.
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BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos “O que você 

mais recorda da semana que se pas-
sou?”. Compartilhe em duplas.

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Marcos 3-9.

Viva: Escolha dedicar sua vida a Jesus 
completamente. Tome os próximos 
passos em ser fiel a Ele.

Compartilhe: Compartilhe a histó-
ria do batismo de Jesus com alguém. 
Compartilhe o que o batismo significa 
para você.

CONEXÃO:
Convide todas as famílias para 

formarem um grande círculo. Peça a 
todos para pensar em algo importante 
que alguém da sua família faz para 
servir em sua casa. Peça que voluntários 
imitem o que alguém da família faz 
para servir em casa. Convide a todos a 

NOSSO SUMO SACERDOTE
adivinhar se é um pai, uma mãe, uma 
criança ou alguma outra pessoa da casa.

Questione: Quem foi o mais difícil 
de adivinhar? Por que? Às vezes, acha-
mos natural o que as pessoas fazem 
e esquecemos de todas as maneiras 
como os membros da nossa família 
servem a cada um.

Introduza: Hoje vamos explorar o que 
Jesus fez por nós na cruz e como isto 
impacta no que Ele continua a fazer por 
nós agora.

Ore: Ore para que Deus amoleça os 
corações de cada um, para valorizar 
profundamente quem Jesus é e o que 
Ele está fazendo por nós.

PESQUISA:

1. Leia Mateus 27:45-54, 28:1-6.
a. O que aconteceu no exato momento 

que Jesus morreu?

b. O que as pessoas que estavam 
assistindo fizeram quando isto 
aconteceu?

c. O que aconteceu no primeiro dia da 
semana?

LIÇÃO 13
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2. Leia Hebreus 9:1-7. Jesus vive! Ele 
foi para o céu onde serve como nosso 
Sumo Sacerdote!
a. O que estes versos nos diz sobre o 

santuário?

b. Qual era o propósito do véu?

c. Como isto nos ajuda entender o que 
aconteceu quando Jesus morreu?

d. O que fazia o sumo sacerdote? Veja 
o verso 7.

O véu no templo que separava o Lugar 
Santíssimo, onde a presença de Deus esta-
va a parte do resto do templo, foi rasgado 
de cima a baixo quando Jesus morreu. 
Jesus, o Perfeito Sacrifício, acabou com 
a necessidade de sacrifício de animais 
– porque estes sacrifícios simplesmente 
apontavam seu povo para o dia em que 
Ele morreria na cruz por todos nós!

3. Leia Hebreus 4:14-16.
a. Como esta passagem chama Jesus?

b. O que é especial sobre Ele?

c. Como o ministério de Jesus como 
nosso Sumo Sacerdote mudou a 
forma como vivemos e oramos?

4. Leia Hebreus 9:24.
a. Para quem Jesus aparece antes de seu 

Pai? O que isto nos diz sobre o amor 
de Jesus por nós?

Viva: Convide os grupos de pais/mento-
res e alunos para virarem suas cadeiras e se 
sentarem uns de frente para os outros para 
este momento de compartilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe o que sig-
nifica para você pessoalmente ter Jesus 
como seu Sumo Sacerdote. Discuta 
com seus alunos como a morte de Jesus 
e sua ressurreição, O fez ser o perfeito 
Sumo Sacerdote para nós.

Peça: Convide os grupos a compartil-
har o que ter Jesus como nosso Sumo 
Sacerdote significa para eles.

* O líder compartilha o que significa para 
ele/ela pessoalmente viver este desafio!

DESAFIO:
Leia Marcos 10-16.

Viva: Tire um tempo para pedir a Jesus, 
seu Sumo Sacerdote, para limpar seu 
coração e ser a sua justiça.

Compartilhe: Compartilhe com al-
guém o que significa para você ter Jesus 
como seu Sumo Sacerdote.

Ore juntos para que cada família encontre encorajamento 

no ministério de Jesus como Sumo Sacerdote.



48

BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos, “ Se sua 

semana fosse um Jornal, como leríamos 
a manchete principal da semana que se 
passou?”. Compartilhe no círculo.

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Marcos 10-16.

Viva: Tire um tempo para pedir a Jesus, 
seu Sumo Sacerdote, para limpar seu 
coração e ser a sua justiça.

Compartilhe: Compartilhe com al-
guém o que significa para você ter Jesus 
como seu Sumo Sacerdote.

CONEXÃO:
Em grupos de família, pense 

juntos e escolham a tradição favorita 
que vocês gostam de celebrar como 
uma família. Pense numa forma criativa 
de apresentar esta tradição para mostrar 
ao resto do grupo em trinta segundos. 
Todos devem estar envolvidos! Exem-
plo: uma dramatização, uma música, 
uma pequena história, etc.

JUNTO COM JESUS
Convide cada família a apresentar a sua 
tradição em 30 segundos. Bata palmas 
após a apresentação de cada família.
Questione: Por que nós temos estas 
tradições? O que elas significam para 
nós? Quais são maneiras relevantes que 
relembramos Jesus e da diferença que 
Ele faz na nossa vida?

Introduza: Antes de morrer na cruz, 
Jesus e seus discípulos tiveram uma úl-
tima noite especial juntos. Lá, Jesus co-
meçou duas práticas que ainda fazemos 
hoje em dia! Hoje, nós exploraremos 
quais são elas e o que elas significam.  

Ore: Ore para que Deus traga cada 
família em unidade juntos.

PESQUISA:

1. Leia João 13:1-17.
a. O que o verso 1 nos diz sobre o 

pano de fundo desta história?

b. Se esta fosse a única história sobre 
Jesus na Bíblia, o que ela lhe diria 
sobre quem Jesus realmente é?

c. O que Jesus fez que foi fora do co-
mum? O que foi relevante sobre isto?

d. Por que Pedro não queria que Jesus 
lavasse os seus pés? O que mudou a 
sua opinião?

LIÇÃO 14
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e. Que lição Jesus estava tentando 
ensinar aos discípulos?

Como cristãos, nós lavamos os pés 
uns dos outros em obediência a ordem 
de Jesus. Este ato nos humilha e nos 
lembra de servir uns aos outros, relem-
brando que todos somos iguais abaixo 
de Jesus! Lavar nossos pés representa 
como Jesus quer lavar nossos corações 
e é como um “mini re-batismo” de 
reafirmação a Jesus.

2. Leia Marcos 14:12-26.
a. O que Jesus fez no meio do jantar? 

(verso 22)

b. O que esta história te diz sobre 
Jesus?

c. O que Jesus diz e fez com o pão e o 
cálice? O que isto representa?

Nós celebramos a Ceia do Senhor para 
relembrar esta noite.  Quando nós 
comemos o pão e bebemos o suco,  
relembramos como o sangue de Jesus 
foi derramado e como seu corpo foi 
dilacerado por nós. Quando fazemos 
isto, nós estamos agradecendo a Jesus 
por nos salvar através da Sua morte na 
cruz e estamos aceitando seu presente 
da salvação, novamente.

3. Leia João 17:23.
a. O que Jesus deseja para todos que 

acreditam nEle?

b. Como estas duas práticas nos aju-
dam a experimentar aquilo pelo que 
Jesus orou neste verso?

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 
outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe um momen-
to em que você precisava de unidade 
com as pessoas que com que você 
estava. O que a comunhão e o lava pés 
significa para você? Pergunte aos alunos 
se ele/ela tem alguma pergunta.

Peça: Convide os grupos a compartilha-
rem o que estas duas práticas significam 
para eles.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Gênesis 1-7.

Viva: Pergunte a Deus quem você 
precisa perdoar ou a quem você precisa 
pedir perdão. Tome os passos necessá-
rios para se unir ao amor de Jesus.

Compartilhe: Compartilhe com al-
guém o que a história de Jesus lavando 
os pés significa para você.

Ore para que Jesus faça cada família uma só através de Seu amor.
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BOAS-VINDAS: 
Cumprimente a todos no máxi-

mo de línguas que puder!

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Gênesis 1-7.

Viva: Pergunte a Deus quem você 
precisa perdoar ou a quem você precisa 
pedir perdão. Tome os passos necessá-
rios para se unir ao amor de Jesus.

Compartilhe: Compartilhe com al-
guém o que a história de Jesus lavando 
os pés significa para você.

CONEXÃO:
Reúna as famílias em círculo. 

Imagine que você estava caminhando 
num deserto por dois dias sem água. 
Uma nuvem de chuva está vindo na 
sua direção. Você pode ver um muro 
de chuva a um minuto de você. Você 
sabe que você tem um minuto para se 
preparar. Você sabe que será uma chuva 

SE PREPARE!

rápida por alguns poucos minutos, e 
então ela irá embora. Você tem um 
minuto para achar o máximo de objetos 
que possam armazenar água e alinhá-los 
ao lado da sua família.

Questione: Você estaria pronto para 
aquele “chuveiro” de chuva? Se sim por 
que? Se não por que? O que você dese-
jaria ter numa situação como esta?

Introduza: Jesus está voltando! Explo-
re o que a palavra de Deus diz sobre 
sua vinda, pois assim você pode se 
preparar agora!

PESQUISA:

1.Leia Atos 1:9-11. Como Jesus voltou 
para o céu? Como você acha que os 
discípulos se sentiram ao ver Ele partir? 
Como Ele voltará?

2. Leia 1 Tessalonicenses 4:16-18. O 
que você vai ver e ouvir quando Jesus 
voltar? Onde vamos encontrar Jesus 
quando Ele vier?

3. Leia Apocalipse 1:7. Quem verá 
Jesus quando Ele voltar? Qual detalhe 
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sobre a vinda de Jesus é o mesmo nas 
duas últimas passagens de Atos 1:11 e 1 
Tessalonicenses 4:17? Como Apocalipse 
1:7 nos prepara para a advertência que 
Jesus nos dá em Mateus 24:23 e 24?

4. Leia Lucas 21:34-36. O que pode-
mos fazer para estar preparados para a 
volta de Jesus?

5. Leia João 14:1-3. O que Jesus pre-
parou para você no céu? Por que Ele te 
quer lá? O que isto te diz sobre Jesus?

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 
outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe o que a 
segunda vinda de Jesus significa para 

você. Discuta com seu aluno como se 
preparar para a volta de Jesus.

Peça: Convide os grupos a compartil-
harem o que a volta de Jesus significa 
para eles.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Gênesis 8-14.

Viva: Peça a Deus que te ajude a simpli-
ficar sua vida, para que você possa estar 
pronto e focado na vinda de Jesus. Se 
livre de distrações desnecessárias.

Compartilhe: Compartilhe sua pro-
messa favorita da vinda de Jesus com 
alguém.

Forme um círculo e dê as mãos. Ore para que Deus 

prepare seus corações a estar pronto para Sua breve vinda.
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BOAS-VINDAS: 
Cumprimente a todos como se 

você estivesse debaixo d’água. Use sua 
imaginação!

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Gênesis 8-14.

Viva: Peça a Deus que te ajude a sim-
plificar sua vida, para que você possa 
estar pronto e focado na vinda de Jesus. 
Se livre de distrações desnecessárias.

Compartilhe: Compartilhe sua pro-
messa favorita da vinda de Jesus com 
alguém.

CONEXÃO:
Dê ao grupo um desafio para 

ver quantas pessoas eles conseguem dar 
um aperto de mão com a mão esquer-
da, e bater as mãos no alto com a mão 
direita em dez segundos.

Após os dez segundos, grite “o tempo 
acabou!”. Pergunte-os com quantas 

ESPERANÇA ALÉM DA MORTE

pessoas eles conseguiram fazer. Então dê 
a eles mais quinze segundos para fazer a 
mesma coisa.

Questione: Como você se sentiu quan-
do eu disse “o tempo acabou”? Como 
é este momento quando uma pessoa 
morre? Qual é a primeira palavra que 
você pensa quando pensa na morte?

Introduza: Descubra o que a palavra de 
Deus ensina sobre a morte e a esperança 
além dela!

Ore: Ore para que Deus dê esperança a 
cada um em Seus planos.

PESQUISA:

1. Leia João 11:11-26; 32-45. De que 
Jesus chamou a morte? Veja João 11:11.

2. Veja João 11:23-25. Que esperança Je-
sus deu a Marta sobre Lázaro? Compare 
com o estudo da semana passada em 1 
Tessalonicenses 4:16-18. Quando os fiéis 
que morreram viverão novamente?

3. Veja João 11:17. Quanto tempo 
Lázaro estava na tumba? Como você 

LIÇÃO 16
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descreveria Lázaro na tumba de acordo 
com Eclesiastes 9:5,6?

4. Veja João 11:43-45. Como Jesus 
cumpriu sua promessa em João 11:25? 
Como muitas pessoas reagiram ao mila-
gre de Jesus sobre a morte?

5. Leia Jó 7:7-10. Quando uma pessoa 
morre, ele/ela pode voltar a sua casa de 
algum modo?

Hoje a mídia popular ensina que o 
morto não está morto e que eles podem 
voltar como espíritos e fantasmas. Esta 
é uma perigosa mentira!

6. Leia Apocalipse 21:1-5. Que preciosa 
promessa Deus te dá quando Ele for 
recriar este mundo? Esta é nossa espe-
rança para a eternidade!

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 
outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe como a 
morte de alguém que você amava afetou 
a você e como Jesus te deu esperança 
através da ressurreição.

Discuta como seu aluno se sente sobre 
a morte e sobre a esperança que Jesus 
traz. Pergunte qual promessa bíblica 
de Deus nesta lição é mais significativa 
para você.

Peça: Convide os grupos de pais/
mentores e alunos a compartilhar sobre 
a morte e a esperança que temos em 
Jesus. Pergunte se há algum testemunho 
daqueles que encontraram esperança 
na verdade de Jesus que o ajudaram a 
enfrentar a morte de um ente querido.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Gênesis 15-21.

Viva: Pense sobre pessoas que você 
conheceu que morreram. Converse 
com Deus sobre a esperança que Jesus 
traz em Sua palavra. Se livre de mídias 
que ensinam coisas mentirosas sobre a 
morte.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Lázaro com alguém e a esperança 
que Jesus trouxe a você!

Ore para que cada membro de cada família viva com 

esperança além da morte.
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BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos “Qual é a me-

lhor coisa que aconteceu essa semana 
com você?”

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Gênesis 15-21.

Viva: Pense sobre pessoas que você 
conheceu que morreram. Converse com 
Deus sobre a esperança que Jesus traz em 
Sua palavra. Se livre de mídias que ensi-
nam coisas mentirosas sobre a morte.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Lázaro com alguém e a esperança 
que Jesus trouxe a você!

CONEXÃO:
Convide todas as famílias a 

ficarem juntas como uma multidão. Dê 
a eles dois minutos para formar o máxi-
mo de formatos que eles conseguirem 
utilizando todas as pessoas da multidão. 
Exemplo: quadrado, círculo, etc.

POR QUE A IGREJA?
Questione: Quantos destes forma-
tos você conseguiria fazer se estivesse 
sozinho? Qual formato foi o mais difícil 
de fazer? Quais foram os mais fáceis? O 
que você aprendeu sobre trabalhar em 
grupo?

Introduza: Descubra a imagem de Deus 
sobre o que a igreja é e por que Ele te 
chama para ser parte dela! A igreja não é 
apenas um prédio! A igreja é o povo de 
Deus chamado para fora do mundo a ser 
uma família de fé na missão!

Ore: Ore para que Deus abra cada co-
ração para entender o porquê de Deus 
estar tão feliz sobre nós sermos partes 
de uma igreja!

PESQUISA:

1. Leia Atos 2:42-47; 4:32-35.
a. Como Deus descreve a igreja primi-

tiva?

b. O que os fiéis faziam a cada dia? Por 
que? (2:42)

c. Como eles cuidavam uns dos outros?

d. Como eles impactavam a comunida-
de local?

LIÇÃO 17
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2. Leia 1 Coríntios 12:12-21, 26-28.
a. O que Deus diz que a igreja é seme-

lhante a?

b. Como a igreja é semelhante ao 
corpo de Cristo?

c. Como isto deveria afetar a maneira 
que tratamos uns aos outros?

3. Leia Hebreus 10:23-25.
a. O que Deus aconselha os fiéis a 

fazer?

b. O que Deus nos aconselha a não 
negligenciar?

c. Examine atentamente o verso 25. O 
que nós deveríamos fazer uns pelos 
outros?

Viva: Convide os grupos de pais/
mentores e alunos para virarem suas 
cadeiras e se sentarem uns de frente 
para os outros para este momento de 
compartilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe algum mo-
mento em que você experimentou de 

fato a igreja como o corpo de Cristo e 
o que isto significou para você. Discuta 
com seu aluno como vocês dois podem 
ser um membro ativo na igreja local.

Peça: Convide os grupos a compartil-
harem o que é mais empolgante sobre 
a igreja primitiva em Atos. O que Deus 
está chamando vocês a fazer como parte 
da igreja dEle hoje?

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Gênesis 22-28.

Viva: Peça a Deus que te mostre algo 
que a igreja primitiva fez, que Ele 
queira que você e outros fiéis façam esta 
semana. Experimente fazer!

Compartilhe: Compartilhe a história 
da igreja primitiva em Atos com alguém 
e o porquê ser parte de uma igreja hoje 
é importante para você.

Ore juntos a Deus para que cada família saiba que eles 

são uma parte especial da igreja.
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BOAS-VINDAS: 
Compartilhe quem ajudou você 

esta semana e o que esta pessoa fez para 
te ajudar.

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Gênesis 22-28.

Viva: Peça a Deus que te mostre algo 
que a igreja primitiva fez, que Ele 
queira que você e outros fiéis façam esta 
semana. Experimente fazer!

Compartilhe: Compartilhe a histó-
ria da igreja primitiva em Atos com 
alguém e porque ser parte de uma igreja 
hoje é importante para você.

CONEXÃO:
Convide a todos para se divi-

direm em duplas. Se você tiver cadarço 
de sapato, tente desamarrar e amarrar 
seu próprio sapato com apenas uma 
mão. Logo após, trabalhe junto com seu 
parceiro ambos utilizando a sua mão mais 

DEUS ESCOLHE VOCÊ
habilidosa para desamarrar e amarrar os 
cadarços. (Apenas uma mão cada um).

Se você não tiver cadarços, tente pular 
em um só pé ao redor da sala. Então 
trabalhando juntos tentem pular um 
segurando no outro ao redor da sala, 
ambos com apenas uma perna.

Questione: Como você se sentiu quando 
estava tentando trabalhar sozinho? Como 
foi trabalhar juntos cada um ajudando o 
outro com sua melhor mão ou pé?

Introduza: Descubra como servir aos 
outros do fundo do seu coração e com a 
ajuda do Espírito Santo!

Ore: Ore para que jovens e adultos 
descubram onde Deus os está chaman-
do para servir.

PESQUISA:

1. Leia 1 Samuel 3:1-21.

a. Que tipos de trabalho você acha que 
Samuel fez para ajudar o idoso Eli 
na casa de Deus?

b. Como você acha que Eli pode ter 
ajudado a Samuel?

LIÇÃO 18



57

c. Como você descreveria a relação de 
Samuel com Deus? Qual é a relação 
entre servir a Deus e conhecer a 
Deus? Como ambos, conhecer a 
Deus e servir a Deus impactam um 
ao outro?

2. Veja Samuel 3:19-21. Como Deus 
resplandeceu através do jovem Samuel 
para servir todo Israel?

Viva: Convide os grupos de pais/mento-
res e alunos para virarem suas cadeiras e se 
sentarem uns de frente para os outros para 
este momento de compartilhamento.

Deus quer que você sirva aos outros com 
Sua alegria e paz! Vamos descobrir onde 
Deus pode estar te chamando para servir.

Pai/Mentor:
1. Quais são os dons que o Espírito 
Santo te deu? Leia estas passagens bí-
blicas e veja se há algum dom que você 
acredita que Deus tenha te dado:
a. Êxodo 31:1-5

b. Romanos 12:6-8

c. 1 Coríntios 12:8-10

d. Efésios 4:11-12

2. Quem são as pessoas que Deus 
colocou no seu coração para servir? 
Exemplo: jovens, crianças, refugiados, 
moradores de rua, etc.

3. Quais são os problemas que Deus te 
deu olhos para ver e que precisam de 
atenção? Exemplo: uma parte negli-
genciada da sua comunidade, jovens e 
idosos que lutam para ler, mães ado-
lescentes que tentam criar seus filhos a 
mesmo tempo que vão a escola, etc.

4. Peça ao povo de Deus para orar sobre 
onde eles podem servir melhor a Deus 
agora. Escute e aprenda deles.

Peça: Convide os grupos a compartil-
har o que eles têm aprendido sobre o 
chamado de Deus para servir.

* O líder compartilha o que significa para 
ele/ela pessoalmente viver este desafio!

DESAFIO:
Leia Gênesis 29-35.

Viva: Conte a cinco pessoas consa-
gradas que conhecem você bem sobre 
seus dons espirituais, sobre pessoas que 
Deus tem colocado no seu coração para 
servir, e problemas que Deus tem te 
dado olhos para enxergar. Peça a elas 
para orar por três dias sobre onde você 
poderia servir a Deus melhor. Traga as 
percepções delas na próxima semana.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Samuel com alguém  e conte a ele/ela 
como Deus te está chamando para servir.

Ore para que Deus ajude a cada um a servir a Ele, do 

modo especial que Ele criou ele/ela para servir.
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BOAS-VINDAS: 
Qual foi o momento mais alegre 

da semana que se passou? Por favor 
compartilhe em duplas.

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Gênesis 29-35.

Viva: Conte a cinco pessoas consa-
gradas que conhecem você bem sobre 
seus dons espirituais, sobre pessoas que 
Deus tem colocado no seu coração para 
servir, e problemas que Deus tem te 
dado olhos para enxergar. Peça a elas 
para orar por três dias sobre onde você 
poderia servir a Deus melhor. Traga as 
percepções delas na próxima semana.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Samuel com alguém  e conte a ele/ela 
como Deus te está chamando para servir.

CONEXÃO:
Peça um voluntário. Convide a 

todos para fechar os olhos e tente ver o 
que eles conseguem lembrar sobre a sala 
ou espaço sem olhar. O voluntário fará 
afirmações verdadeiras e falsas, e então 

O SONHO DE DEUS PARA VOCÊ
os participantes votarão “sim” ou “não” 
levantando as mãos. Exemplo: As paredes 
são azuis. Levante a sua mão se você acha 
que isto é verdade. Agora levante a sua 
mão se você acha que isto é falso. Três 
pessoas estão usando chinelos. etc.)

Questione: Todos nós votamos igual? Por 
que? Que tipo de coisas você vê que os 
outros nem sempre veem?

Introduza: Deus nos deu cada olho para 
ver diferentes necessidades neste mundo. 
Ele tem um sonho para que cada um de 
nós faça a diferença. Descubra o sonho 
de Deus para você a medida que você 
explorar como Deus guiou Neemias a 
viver o sonho que Deus tinha para ele 
antes dele nascer.

Ore: Ore para que Deus abra cada co-
ração a viver o sonho dEle.

PESQUISA:

1. Leia Neemias 1:1-11.
a. Veja Neemias 1:1-4.

Qual coisa despedaçada na vida de 
Neemias fez ele clamar a Deus?

a. Veja Neemias 1:4-10. O que 
Neemias fez durante seu período de 
oração? Sobre o que ele orou?

LIÇÃO 19
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2. Leia Neemias 1:11 e 2:1-3. Neemias 
pediu a Deus para dar a ele sucesso em 
encontrar alguém em particular que o 
pudesse ajudar. Quem era este homem 
que Neemias queria encontrar?

3. Leia Neemias 2:4-8. O que Neemias 
pediu ao rei para que ele pudesse ir e 
reconstruir os muros de Jerusalém?

4. Leia Neemias 2:11-18. O que 
Neemias fez para seguir com sua fé 
em Deus e com o sonho que Deus lhe 
havia dado?

Viva: Convide os grupos de pais/mento-
res e alunos para virarem suas cadeiras e se 
sentarem uns de frente para os outros para 
este momento de compartilhamento.

Pai/Mentor: Compartilhe com seu aluno 
um sonho que Deus tem para sua vida.

Explore estes passos com seus alunos 
para que ele/ela possa viver o sonho de 
Deus para eles:

1. O que está despedaçado no mundo 
ao seu redor que fortemente perturba 
seu coração?

2. Jejue, ore e se arrependa para que 
Deus te guie sobre o que fazer com o 
que está despedaçado. Jejuar signifi-
ca pedir a Deus que tire seu orgulho 
enquanto você vai sem algo que você 
gosta, mas que te pode distrair de con-
hecer o que Deus quer.

Se arrepender significa ficar triste sobre 
o que você fez de errado e se afastar 
disso pelo poder de Deus.

3. Pergunte a Deus com quem você 
deveria compartilhar sua preocupação 
primeiro, isto pode te ajudar a começar 
a fazer a diferença.

4. Compartilhe sua preocupação com 
a pessoa que Deus te guiar a visitar. 
Discuta como você deve dar atenção a 
esta preocupação.

5. Caminhe com fé para começar a 
fazer o que Deus tem chamado você 
para fazer.

Peça: Convide os grupos a compartilhar 
o que está despedaçado no mundo e 
o que Deus pôs no coração deles para 
enfrentar.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Gênesis 36-42.

Viva: Comece os cinco passos de desco-
berta do sonho de Deus para você.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Neemias e em quais necessidades 
atuais do nosso mundo, Deus te chama 
hoje para fazer a diferença.

Ore para que o Espírito Santo 

guie a cada um a descobrir e viver 

o sonho de Deus para ele/ela!
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BOAS-VINDAS: 
Pergunte a todos “Se você pu-

desse voar para qualquer lugar do mun-
do amanhã, onde você iria?” Convide a 
todos a compartilharem suas respostas.

Relatório: Peça que cada grupo de pai/
mentor e alunos relatem a outro grupo 
como foi o desafio de três partes da 
semana que se passou. Leia o desafio da 
semana passada aqui abaixo:

Leia Gênesis 36-42.

Viva: Comece os cinco passos de desco-
berta do sonho de Deus para você.

Compartilhe: Compartilhe a história 
de Neemias e em quais necessidades 
atuais do nosso mundo, Deus te chama 
hoje para fazer a diferença.

CONEXÃO:
Convide cada família a ficar 

uma do lado da outra. Diga, “Este 
momento é para relembrar as pessoas 
que viajaram num barco super luxuoso 
há anos. Todos pensaram que este barco 
era inafundável. Em 14 de abril de 
1912 o RMS Titanic afundou duas ho-
ras e quarenta minutos após ter batido 

O ÚLTIMO CHAMADO DE JESUS

num Iceberg. Se você estivesse naquele 
barco com sua família, o que você faria 
por ela após ele bater no Iceberg?”.

Cada família deve escolher um mem-
bro para encenar o que eles teriam 
feito por sua família. Dê a todos trinta 
segundos para encenar o que eles 
fariam por sua família.

Questione: O que foi mais desafiador 
sobre ter trinta segundos para ajudar a 
sua família no Titanic? Você deu a eles 
alguma mensagem final? Se sim, qual 
foi? Saber o que dizer quando estamos 
ficando sem tempo pode nos deixar em 
silêncio, pode nos levar a dizer alguma 
coisa boba, ou ainda pode nos levar a 
dizer alguma coisa que faça a diferença 
entre a vida e a morte.

Introduza: Em Mateus 28:18 Jesus 
declarou, “Toda autoridade me foi 
dada na Terra e no Céu.” Jesus tem 
toda autoridade para fazer o Seu último 
chamado a este mundo antes da Sua 
vinda. Descubra este chamado para 
você mesmo.

Ore: Ore para que Deus dê a cada um 
uma mensagem clara para compartilhar 
com este mundo.

LIÇÃO 20
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PESQUISA:

1. Leia Apocalipse 14:6-12. Jesus 
enviou três anjos com três mensagens. 
Quais são estas mensagens?

2. Mensagem do primeiro anjo

a. Leia Apocalipse 14:6. O que o anjo 
tem com ele? O que é o evangelho? 
Leia Romanos 1:16 e 1 Coríntios 
15:1-4.

b. Leia Apocalipse 14:7. Por que o anjo 
diz para temer a Deus? O que isto 
significa?

c. Leia Êxodo 20:11 e Apocalipse 14:7. 
O que estes versos têm em comum? 
O que eles te dizem sobre Jesus?

3. Mensagem do segundo anjo

a. Veja Apocalipse 14:8. O que caiu?

b. Leia Gênesis 11:9. Qual é o signifi-
cado de Babel/Babilônia?

c. As boas novas são que o reino do 
mal está derrotado!

4. Mensagem do terceiro anjo

a. Veja Apocalipse 14:9-11. Qual 
advertência é dada?

b. Esteja atento a adoração falsa. 
Leia Apocalipse 13:6-8. Qualquer 
chamado a adoração que diga 
alguma coisa contrária a mensagem 
do primeiro anjo só leva a morte. 

É muito bom saber que Deus ama 
muito a todos de modo que ele 
advertiu o mundo.  

5. Veja Apocalipse 14:12. Após estas 
três mensagens, Deus diz que tem 
pessoas que guardam seus mandamen-
tos e tem a fé em Jesus. Elas não são 
confundidas! Como podemos ser estas 
pessoas? Leia Colossenses 1:27. Qual é 
a nossa esperança? Ter a fé de Jesus nos 
nossos corações é a nossa vitória! Jesus é 
a nossa justiça!

6. Quando estas mensagens forem cla-
ramente apresentadas ao mundo, Deus 
vai cumprir seu chamado através de um 
quarto anjo. Leia Apocalipse 18:4. De 
onde Deus está chamando seu povo a 
sair? Releia Apocalipse 14:8.

7. Leia Atos 2:17. Como Deus está 
chamando jovens e idosos a ser nos 
últimos dias? O que o Espírito Santo 
fará através dos jovens e idosos para 
compartilhar o último chamado de 
Jesus ao mundo? Jovens e idosos trabal-
harão juntos!

Viva: Convide os grupos de pais/men-
tores e alunos para virarem suas cadeiras 
e se sentarem uns de frente para os 
outros para este momento de compar-
tilhamento.

Pai/Mentor: Ore juntos e compartil-
he como Jesus quer que sua família 



62

siga suas mensagens e as compartilhe 
com outros.

Peça: Convide os grupos a compartil-
harem alguma coisa que foi importante 
eles ouvirem na lição de hoje. Pergunte-
os como Deus os têm chamado a 
praticar e compartilhar estas mensagens.

* O líder compartilha o que significa 
para ele/ela pessoalmente viver este 
desafio!

DESAFIO:
Leia Gênesis 43-50.

Viva: A cada dia, rende-se a Jesus como 
seu Senhor. Agradeça Jesus por viver no 
seu coração e ser sua Justiça.

Compartilhe: Ore por quem você pre-
cisa compartilhar estas mensagens esta 
semana. Pratique lendo as passagens 
bíblicas com seus pais e compartilhando 
o que cada mensagem angélica significa 
para você. A medida que o Espírito 
Santo te impressionar, vá e compartilhe 
a mensagem com alguém.

Ore para que Deus envie cada família para viver e 

compartilhar o Último Chamado de Jesus.
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Don MacLafferty e April estão casados a mais de 31 anos, e como fruto desta 
abençoada união eles possuem 3 filhos: Jason, Julie e Jéssica. Filhos que seguem os 
passos de Jesus e caminham lado a lado com a família na aventura do discipulado 
e voluntariado. Don é fundador e presidente do Movimento Crianças no Discipulado 
e tem a alegria de compartilhar a escrita deste livro com sua filha Julie MacLafferty. 
Don ama falar com Deus, viver experiências de oração e entrega ao Seu serviço; 
gosta também de estar em meio à natureza, fazer caminhada, cozinhar e fazer 
amigos ao redor do mundo.

Julie MacLafferty é uma pastora da Igreja de Forest Lake perto de Orlando, 
Florida. “Lar” inclui vários lugares que estão guardados no seu coração, 
especialmente São Luís no Brasil e Collegedale no Tennessee. Ela ama viajar e 
conhecer novas pessoas, culturas (comida incluída), e lugares. Julie é apaixonada 
pela oração, missão e aprender a caminhar com Jesus pessoalmente, enquanto 
ajuda a outros encontrar também esta alegria.

DISCIPULANDO AS         
NOVAS GERAÇÕES

Como você pode orientar a criança e 
o adolescente presente na sua vida 

a confiar, seguir e compartilhar Jesus?

Em Deuteronômio 6:4-7, Deus chama 
pais ocupados a ensinar seus filhos a 
amar a Ele com todo o coração. No livro 
Discipulando as novas gerações, Don e 
sua filha Julie convidam você a levar as 
novas gerações numa jornada de fé com 
Jesus Cristo através da Sua Palavra!


