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APRESENTAÇÃO

Estimados professores e líderes de adolescentes, 

Temos a satisfação de oferecer a segunda edição de um material prepa-
rado exclusivamente para nossos meninos e meninas.

Agradecemos a disposição e o empenho do aluno de teologia e criador 
dos conteúdos para o Feliz7Play espanhol, Esteban Cifuentes, com o texto 
original, cheio de vida e adequado para os adolescentes.

A você, querido líder, nossa gratidão também pelo apoio e dedicação em 
sua igreja ou região.

Que as reflexões desta semana sejam uma bênção para todos!

Glaucia Clara Korkischko
MA/DSA
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Orientações
Visual

Recomendamos que você teste e prepare com antecedência as dinâmi-
cas, pois algumas requerem a busca de imagens ou materiais diversos para 
a realização das atividades. 

Também para atrair ainda mais a atenção, prepare uma apresentação 
que contenha aproximadamente 90% de imagens e 10% de texto, pois as 
apresentações com muito texto podem causar perda de interesse. Propor-
cione as informações necessárias apor meio de uma boa preparação e o 
que for apresentado nos slides seja apenas complementar ao que você tiver 
previamente mencionado.

Recomendamos também que você leia todo o material, para assim ter o 
contexto do que será mencionado uma vez que cada tema está ligado de 
alguma forma ao outro.

Devido à situação que estamos vivendo, você deve fazer esta semana 
on-line, usar um fundo relacionado à Semana Santa para que todos possam 
compartilhar ou relacionar-se aos “streamings” que explicaremos um pouco 
mais adiante nestas orientações.

Evangelística

Para a Semana Santa, entre em contato com seu pastor para poder visitar 
ou telefonar (de acordo com suas possiblidades) para os adolescentes que 
estão estudando a Bíblia e convidá-los a tomar a decisão de serem batiza-
dos. Não tenha medo de fazer esse apelo em seus temas. Deus lhe concede-
rá as palavras adequadas. 

Se todas as pessoas que assistem já forem batizadas, elas devem ser 
incentivadas a convidar seus amigos e durante a semana oferecer-lhes a 
possibilidade de continuarem estudando a Bíblia por meio de um Pequeno 
Grupo ou que seus próprios amigos lhes deem o estudo bíblico. Em relação a 
isso, convide-os para participar do Clube de Desbravadores enfatizando que 
eles encontrarão um ótimo ambiente com mais atividades para desenvol-
ver, amigos e, naturalmente, um encontro com Jesus.

Compartilhe imagens nas redes sociais das atividades que foram rea-
lizadas em cada jornada e que as crianças também possam utilizar esses 
meios para poder chamar a atenção de seus amigos para assistir.

Temática

Uma das plataformas digitais que os adolescentes estão mais utilizando e 
visitando é a de “streamings” ou “transmissões ao vivo”. É por isso que cada 
uma das seções tem esses nomes para guiar através de um “streaming” e, 
desta forma, poder chamar um pouco mais a atenção do adolescente.
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Aqui, apresentamos as seções e qual conteúdo será encontrado em cada 
uma delas.

Carregando streaming…

É a seção onde será realizada a atividade prévia ao tema, que ajudará a 
ver de forma prática o que se quer explicar.

Super chat

São as palavras introdutórias ao assunto. Pode consistir em alguma 
ilustração ou apenas algumas frases antes de entrar com tudo no texto 
bíblico.

Ao vivo

Aqui encontraremos o desenvolvimento do tema, analisando os textos e 
procurando um aplicativo para a vida dos adolescentes. 

Inscreva-se

Conclusão e apelo para tomar decisões apresentadas por meio de per-
guntas ou palavras para encerrar o assunto.

Esteban Cifuentes
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1
Amor verdadeiro

Carregando streaming…

Materiais
 � Papel de presente
 � Fita adesiva
 � Lápis
 � Papel
 � Explicação

Procure o objeto mais valioso para você e embrulhe-o com papel de pre-
sente (talvez seja seu celular, seu tablet, seu computador, seu relógio, algum 
jogo, seu console ou o que você achar que é o objeto mais valioso que você 
tem). Prepare uma embalagem bonita e, depois de feito o embrulho, deixe-o 
de lado por um momento.

Super chat

Certo jovem estava muito triste porque sua namorava havia terminado 
com ele. Depois de um tempo, ele recebeu a seguinte mensagem:

“Querido Luís:

Não tenho palavras para dizer quão triste e mal eu tenho estado desde 
que terminamos. Certamente ninguém, jamais, pode ocupar o lugar que 
você deixou em meu coração. Espero que possamos voltar a ficar juntos. 

Te amo com todo o meu coração. 

PS: Parabéns pelos seus 5 milhões de inscritos no YouTube e 4 milhões 
de seguidores no Instagram”. 

Quantos de vocês acreditam que o amor dela é genuíno? Ou foi só porque 
agora ele ficou famoso nas redes sociais?

Na Bíblia, encontramos uma história de amor totalmente altruísta que po-
demos revisar no livro de Marcos 14:3-9.

Ao vivo

Jesus havia chegado a Betânia e estava reunido com alguns amigos para 
comer e passar um tempo com eles. Enquanto Ele estava sentado à mesa 
com seus discípulos, entrou uma mulher que pegou um frasco de perfume 
muito caro, quebrou-o e derramou-o na cabeça e nos pés de Jesus.
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Voltemos à atividade do presente que preparamos no início. Pegue o pre-
sente e ponha o nome de alguém muito importante para você.

Agora faço a seguinte pergunta: você daria esse objeto tão valioso para 
você a essa pessoa que você tanto estima? A verdade é que provavelmente 
sim, mas, também, pode ser que não. De uma forma ou outra, você sente 
algo em seu coração; e embora lhe custe um pouco, de certa forma você se-
ria capaz de entregar esse presente. Logicamente, não faremos isso, porque 
é apenas uma atividade para exemplificar o que se sente ao entregar algo 
tão valioso a uma pessoa que você ama.

O perfume que Maria derramou nos pés de Jesus era um perfume ex-
tremamente caro, valendo cerca de 5.000 dólares. Com esse valor, quantos 
objetos valiosos que você embrulhou conseguiria comprar? Provavelmente 
mais de um, certo? Essa foi a magnitude do presente de Maria para Jesus.

Essa foi a maneira que ela encontrou para expressar seu amor por Ele. Foi 
uma maneira extravagante: o amor faz coisas assim.

De que maneiras você viu as pessoas expressarem seu amor pelos ou-
tros?

Também é interessante notar, na história bíblica, a reação das pessoas 
ao ver a demonstração de amor de Maria. Isso é algo que também aconte-
ce hoje em dia. Quando você quiser fazer grandes coisas por Jesus, haverá 
pessoas que criticarão seu esforço ou dirão que não é necessário. Você deve 
estar preparado para esses comentários porque é muito provável que isso 
aconteça mais vezes do que você imagina.

Naquele momento, ao escutar a crítica, Jesus a defendeu das coisas que 
os outros diziam. Ela fez uma boa ação para Ele e fez algo para demonstrar 
seu amor. Ela não se importou com o que as pessoas pensairam. Ela que-
ria que Jesus percebesse o quanto ela O amava e como era grata por Sua 
amizade. Ela não esperava nada em troca; foi um presente completamente 
altruísta, mas com um contexto muito grande e valioso.

Deus nos ama de uma forma que é impossível retribuir, de alguma ma-
neira, esse amor. Ele deu Seu único Filho para vir a esta Terra para morrer por 
nós. Que grande o amor de Deus!

Inscreva-se

Alguns anos atrás, viralizou um vídeo sobre um menino que convidou vá-
rias crianças para sua festa de aniversário. Todos trouxeram ótimos presen-
tes e brinquedos geniais. Mas houve um garoto que trouxe um cavalo de 
papelão feito com suas próprias mãos. O aniversariante sem dúvidas se co-
moveu com o presente que aquele convidado havia feito. Ao perguntar à sua 
mãe, ela disse que ele não tinha muitos recursos e que era o que ele poderia dar 
de presente. Quando ia à igreja, ele continuava pensando naquele menino e no 
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presente que ele lhe dera. Ele se perguntava: “O que acontece se eu der tudo o 
que tenho?” Sem pensar muito, ele procurou seu melhor brinquedo e correu para 
a casa do menino, que só brincava com o pouco que tinha, e ofereceu-lhe seu 
melhor presente.

O que você está disposto a fazer por Jesus? O que você está disposto a 
dar a Jesus para mostrar seu amor e agradecimento? O presente mais va-
lioso que você pode entregar a Jesus são seus pensamentos, suas ações, 
seus sonhos e sua vida. Presenteie-os a Deus e deixe que Ele o guie.

Nesse caso, convido-o a dizer o seguinte: “Só quero dizer que eu O amo 
e quero expressar esse grande amor pelo Senhor, dando o que eu tenho de 
mais valioso: meu coração. Estou colocando minha vida em Suas mãos para 
que Sua vontade seja feita em minha vida. Amém”.
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2
Um Cadillac e um burrinho

Carregando streaming…

Materiais

Preparar imagens de objetos para se fazer a comparação de coisas iguais. 
Porém, um dos objetos é mais caro do que o outro, seja devido à marca, às 
funções, aos materiais de construção, etc. 
Por exemplo:

 � Fone de ouvido
 � Computador
 � Uma viagem
 � Uma casa

Terminar com um celular, escolhendo entre um iPhone e um celular bem 
barato.

Explicação

Com cada uma das imagens, pergunte qual é melhor que o outro.

Super chat

Muitas pessoas querem usar iPhone porque, de alguma forma, ele repre-
senta status. Eles são usados por famosos, cantores, pessoas que você ad-
mira ou que têm dinheiro, etc. Quero que você me acompanhe na seguin-
te ilustração: Benjamim usa seu iPhone apenas para fazer ligações e nada 
mais. Por outro lado, sua irmã, Camila, tem um telefone bem mais genérico 
de uma marca não muito conhecida, bem econômico, com vários anos de 
uso. Porém, Camila, com esse telefone, assiste às suas aulas on-line, e vê 
filmes e séries no Feliz7Play. Ela também se comunica no WhatsApp, sobe 
vídeos de reflexões no YouTube, etc.

Neste caso, quem está sendo mais produtivo? Benjamim com um iPhone 
de 1.000 dólares ou Camila com seu celular de 200 dólares?

Na antiguidade, após um longo período de guerra, quando um rei conquis-
tador queria entrar em uma cidade e mostrar todo o seu poder e grandeza, 
procurava um grande cavalo ou um animal que o levasse e o destacasse.

O carro do presidente dos Estados Unidos é um Cadillac de 1,5 milhão de 
dólares totalmente blindado. Em seu interior, há um compartimento especial 
para guardar bolsas com sangue com o tipo sanguíneo que coincide com o 
do presidente em caso de emergência. Além disso, dispõe de um suprimen-
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to de oxigênio (ar para que ele possa respirar) em caso de sofrer ataques 
químicos e mantém um pequeno mas poderoso arsenal de armas. Quando 
as pessoas veem esse imponente veículo, elas sabem que o presidente dos 
Estados Unidos está chegando.

Ao vivo

Lucas 19:28-36

Quando Jesus estava para entrar na cidade, enviou Seus discípulos para 
procurarem um jumento para que Ele pudesse montar. Esse animal não era 
um “puro-sangue”. Não era alto nem bonito comparado aos usados pelos 
reis daquela época, e o trouxermos a cena para a atualidade, os outros reis 
usariam um Cadillac e Jesus, um Fusca.

Talvez hoje você possa pensar: “Deus não precisa de mim”, e talvez você 
esteja certo: não somos um Cadillac espiritual e estamos mais perto do Fus-
quinha. Porém, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 1:27, 28, que Deus escolheu o mais 
humilde deste mundo para envergonhar os fortes. O que tornou aquele ju-
mentinho especial foram as palavras que os discípulos mencionaram: “o Se-
nhor precisa de você”.

Querido adolescente, Deus precisa de você hoje, mesmo que você se sinta in-
significante ou pequeno. Deus pode usar você para fazer grandes coisas. Deus pre-
cisa de seus talentos, seus dons e sua disposição para que mais pessoas possam 
vê-Lo entrar em seus corações.

Lucas 19:36-40

Você consegue imaginar as pedras falando? O que você acha que elas 
diriam?

Quando Jesus estava entrando na cidade, os fariseus Lhe disseram que Ele 
devia falar aos Seus discípulos para ficarem calados. Porém, Jesus respondeu 
de uma forma que deixou todos os fariseus sem palavras: “se eles calarem, as 
pedras falarão”. Deus sempre defende Seus filhos. Louvá-Lo demonstra a Ele 
nosso amor e quão gratos somos por todas as Suas bênçãos. Não devemos 
nos cansar nem nos envergonhar do que cremos e em quem cremos.

Lucas 19:41-44

Vemos na continuação de nossa história que Jesus chorou depois de ver 
a cidade por causa da vida superficial que as pessoas estavam vivendo. 
Mais tarde, essas mesmas pessoas O crucificariam. Elas apenas procuravam 
alguém que facilitasse suas vidas.

Hoje Jesus também chora quando nós apenas O seguimos porque ten-
tamos conseguir algo Dele. Essas pessoas estavam vivendo uma cegueira 
espiritual. Acreditavam que a libertação dos romanos lhes traria paz e não 
entendiam que só em Jesus eles a encontrariam.
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Se você quiser alcançar tranquilidade em sua vida, reconheça que Jesus 
é quem pode alcançá-la: entregue seus planos e desejos a Ele.

Inscreva-se

Hoje Deus quer que você Lhe permita trabalhar em seu favor. Ele precisa 
de você, quer ser seu amigo, mas você está deixando que Ele entre em seu 
coração? Você O está recebendo sinceramente ou apenas procurando algo 
em troca? 

Quando Jesus quer estar em sua vida, a única coisa que você deve fazer 
é aceitar esse imenso privilégio. Ainda que você se sinta como um carro pe-
queno ou como o celular mais insignificante do mundo, Ele pode fazer gran-
des coisas com você. Apenas confie e não rejeite Seu chamado. Abra a porta 
de seu coração e deixe o Rei da paz, que merece todo o louvor, reinar ali. 

Oremos.
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3
Nao e o que parece

Carregando streaming…

Materiais
 � 3 folhas
 � Cola
 � Lápis

Explicação

Em uma das folhas escreva seu nome e algumas coisas boas sobre 
você. No outro lado da folha, escreva algumas coisas ruins sobre você. 
Depois, cole as folhas brancas restantes sobre cada um dos lados da pri-
meira folha.

Super chat

Nos dias em que um sorvete custava muito menos do que hoje, um meni-
no de 10 anos entrou em um estabelecimento e sentou-se à mesa. A garço-
nete colocou um copo de água na frente dele.

Quanto custa um sorvete de chocolate com nozes? —perguntou o ga-
roto.

Cinquenta centavos — respondeu a garçonete. O  menino tirou a mão 
do bolso e examinou várias moedas.

Quanto custa só o sorvete? — voltou a perguntar.

Nesse momento havia algumas pessoas esperando por uma mesa, e a 
garçonete já estava um pouco impaciente.

- Trinta e cinco centavos — disse ela bruscamente. O menino voltou a 
contar as moedas.

- Quero só o sorvete — disse o garoto. A garçonete trouxe o sorvete 
com uma cara feia, pôs a conta na mesa e saiu. O menino terminou o 
sorvete, pagou a conta e saiu.

Quando a garçonete voltou, ela começou a limpar a mesa e então teve 
dificuldade para engolir o que viu. Ali, colocado de forma ordenada, junto ao 
prato vazio, havia vinte e cinco centavos.

Sua gorjeta! Era raro um cliente deixar uma gorjeta como essa.

s
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Quando nos apresentamos a uma pessoa pela primeira vez, fazemos 
isso sem mostrar nossa verdadeira identidade. Nossa aparência pode estar 
mostrando uma coisa (mostrar os papeis colados), mas o que está dentro 
pode ser completamente diferente.

Sem dúvida, as aparências enganam, especialmente quando se trata da 
vida espiritual. Podem existir pessoas que não mostram muito de sua rela-
ção com Deus, mas que certamente mantêm uma comunhão próxima. E 
outras, que podem aparentar passar muito tempo com Ele, mas, na verdade, 
estão sendo superficiais.

Ao vivo

Marcos 11:12-26

Marcos relata um momento em que Jesus quis ensinar esse aspecto. Co-
mecemos lendo um relato que à primeira vista parece sem sentido no qual 
Jesus amaldiçoou uma figueira estéril (v. 12-14).

Quantos sabem como são as figueiras? Vocês já comeram de seus frutos? 
Lamentavelmente, a figueira do nosso relato era estéril, não dava frutos.

Aparentemente, devido às suas grandes e lindas folhas, qualquer um pen-
saria que ela poderia ter frutos saborosos, mas, como vimos hoje, as aparên-
cias enganam, e essa árvore não dava absolutamente nada.

Mas, por que Jesus fez isso? Foi para que Seus discípulos e, obviamente, 
nós também entendêssemos uma lição que é explicada nos versos seguintes.

Quando continuamos lendo o relato (v. 15-19), encontramos a cena 
da purificação do Templo. Esse lugar era impressionante: sua aparência 
era incrível, suas paredes, muito altas, sua arquitetura, cuidada em cada 
detalhe, e para que vocês tenham uma ideia do tamanho, o pátio equi-
valia a 20 campos de futebol. Vocês conseguem imaginar o tamanho 
desse lugar? Sem dúvida, por fora, era um lugar fenomenal. Mas o templo 
não estava produzindo o fruto que se esperava; deveria ser um lugar de 
adoração sincera a Deus. O templo era como uma árvore gigante com 
muitas folhas, mas sem frutos.

Hoje acontece algo semelhante. Muitos vão à igreja, leem a Bíblia, falam 
de obedecer a Deus, mas colam nas provas ou usam uma linguagem 
inadequada com os colegas.

O templo estava virando uma feira onde as pessoas vendiam e com-
pravam coisas. Elas haviam transformado algo bom, que Deus havia or-
denado que construíssem, em algo ruim, que só aparentava ser bom.

Devemos ser cuidadosos com as coisas boas que Deus nos dá; não 
vamos torná-las ídolos. Talvez Deus pudesse ter lhe dado a oportunidade 
de ter um celular, mas você está colocando isso como prioridade antes 
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Dele. Talvez Deus tenha lhe dado a oportunidade de estar em uma boa 
escola, mas dedicar todo o seu tempo a isso não permite que você passe 
mais tempo com Deus. O que você está amando mais do que Jesus?

Após esse episódio, Marcos nos fala de quando Jesus ensina Seus discí-
pulos sobre a fé (v. 22-25). Ao passar novamente pelo local da figueira que 
não tinha fruto, eles se deram conta de que ela estava seca desde a raiz. O 
que Jesus havia dito, que por não dar fruto ela secaria, foi cumprido.

Com tudo isso, Jesus queria mostrar-lhes que a fé tem mais valor do que 
um lugar que parecia majestoso, mas que não estava dando resultados.

Jesus queria ensiná-los que a oração está intimamente relacionada com 
a fé em Deus.

Inscreva-se

Querido adolescente, não se contente apenas com as aparências: você 
deve produzir frutos. Seguir Jesus significa ter uma vida que é mais do que 
apenas ir à igreja ou assistir aos cultos pelo Zoom. É dedicar sua vida para 
que ela seja frutífera e fértil, e você só conseguirá fazer isso se tiver fé em 
Deus e confiar em Suas promessas.
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4
Do medo a vitoria

Carregando streaming…

Materiais
 � 2 balões
 � Fósforos
 � Um poco de água

Explicação

Para esta atividade, coloque um pouco de água em um dos balões e de-
pois encha os dois balões do mesmo tamanho. Primeiro, exponha o balão 
sem água ao fogo, que estourará imediatamente; em seguida, exponha o ba-
lão com água ao fogo, o qual não estourará.

Super chat

Quando enfrentamos problemas e passamos pelo fogo em nossas vidas, 
só poderemos suportar se tivermos Deus em nosso coração, se contarmos 
com Ele e Sua proteção.

Nos últimos dias de Jesus aqui na Terra podemos ver que Ele teve que pas-
sar por diferentes situações complicadas e difíceis, situações que O fariam 
sentir dor. Na Bíblia, vemos que Ele foi tentado a não cumprir esta grande 
missão, e, no Jardim do Getsêmani, Cristo experimentou ansiedade e medo. 
Porém, foi nessa luta que Ele alcançou a vitória sobre o pecado.

Você já sentiu medo?

É uma das coisas que nos faz lembrar que somos humanos e frágeis 
também. Jesus também demonstrou Sua humanidade ao sentir medo no 
Getsêmani, mas Ele enfrentou esse medo. Você quer saber como Ele fez 
isso?

Ao vivo

Jesus procurou apoio (Mateus 26:36-38)

Quantos amigos ou seguidores você tem em suas redes sociais?

Há um estudo que menciona que as pessoas têm, em média, 155 amigos 
ou seguidores em suas redes sociais, mas que, de todos eles, apenas 4 são 
amigos “de verdade”.

_
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A melhor forma de comprovar isso é: Se você precisasse de apoio, para 
poder contar um segredo, ou algo difícil pelo qual estivesse passando e pre-
cisasse de um bom conselho, você pegaria seus amigos das redes sociais, sor-
tearia seus nomes e compartilharia seus problemas com qualquer um deles? O 
mais provável é que a resposta seja não.

Quando precisamos de alguém, procuramos pessoas que nos conhecem 
e que sabemos que se preocupam conosco.

Neste momento difícil, Jesus convidou Pedro, Tiago e João, Seus discípulos 
mais próximos. Porém, Seus amigos falharam. Quando Ele voltou, encontrou-os 
dormindo.

Os amigos de Jesus estavam dormindo, mas o exemplo de Jesus é digno 
de ser imitado. Buscar apoio na oração em momentos difíceis é importante, 
porque Deus frequentemente usa outras pessoas para confirmar ou incenti-
var o caminho que Ele quer que sigamos.

Jesus orou (Mateus 26:39, 42, 44)

Essa não era apenas uma prática do momento. Jesus tinha o hábito de 
orar e Se comunicar com Seu Pai.

Quando você passa mais tempo com seus pais, de alguma forma, tam-
bém ajuda para que, quando você quer pedir-lhes algo, talvez um jantar 
delicioso, ou permissão para sair com seus amigos, eles sejam mais flexíveis 
para agradá-lo, porque você tem estado próximo a eles. Da mesma forma, 
quando você vai mal na escola ou alguém o perturba e você fala sobre isso 
com eles, a sensação de tranquilidade é muito maior.

Jesus orava porque sabia que momentos difíceis se aproximavam. Esse 
cálice do qual o versículo fala significa que Ele estava suportando o pecado 
do mundo inteiro. Deus podia livrá-Lo de todo o peso que Ele estava sentin-
do? É claro que sim, mas, se o fizesse, a condenação da humanidade seria 
inevitável. Era necessário que Jesus morresse por você e por mim.

Qual é seu cálice? Qual é o peso que você está suportando? Talvez a sepa-
ração de seus pais, notas ruins na escola, problemas com seus amigos... Deus 
pode livrá-lo desse cálice? Claro que sim, mas Ele também quer que sua fé 
aumente nesta situação e você veja o propósito que Ele tem para sua vida.

Fortaleza de Deus

Em seu relato desta história (Lucas 22:43), Lucas nos mostra que um anjo 
foi enviado para que pudesse lhe dar forças. O doutor George Morrison disse 
“cada vida tem seu Getsêmani, e cada Getsêmani tem seu anjo”.

Não importa quão triste, desanimado ou angustiado você esteja. Se você 
pedir força a Deus, Ele enviará Seu anjo para lhe renovar as forças (Isaías 43:1, 
2). Deus sempre cuida e fortalece Seus filhos em tempos de crises e dificul-
dades.
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Jesus cumpriu

Depois de tudo isso, Jesus foi entregue por um de Seus discípulos. Em ne-
nhum momento Ele Se mostrou alterado, fazendo os outros pensarem que 
Ele não deveria ser preso. Pelo contrário, Ele sempre Se manteve tranquilo 
e calmo. Cristo estava disposto a entregar Sua vida por nós (João 10:17, 18). 
Tudo que Jesus fez, apesar das circunstâncias, foi de forma voluntária. Ele 
cumpriu Seu propósito.

Inscreva-se

Qual é seu Getsêmani hoje? Querido G-teen, apesar dos problemas e das 
circunstâncias complicadas que a vida de um adolescente pode ter, que 
hoje em dia são muitas, procure cumprir o propósito que Deus tem para você.

Oremos.
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5
Reset

Carregando streaming…

Materiais
 � Folhas
 � Fita adesiva
 � Tesoura

Explicação

Pegaremos a primeira folha e vamos rasgá-la à vontade em várias partes. 
Uma vez feito isso, tentaremos refazê-la usando a fita adesiva. Se queremos 
que nossa reconstrução fique melhor, o que deveríamos fazer? Com a segun-
da folha agora vamos rasgar de forma mais reta e em menos partes, talvez 
apenas 4, e tentaremos reconstruí-la novamente com fita adesiva. Esta vez 
ficou bem melhor, mas acredito que ainda podemos melhorar mais. Vamos 
pegar a próxima folha e desta vez dividiremos em 4 partes, mas utilizando a 
tesoura, fazendo cortes ainda mais retos. Tentaremos novamente reconstruir 
e vamos perceber que, se compararmos a primeira folha com a última, nossa 
reconstrução foi muito melhor apesar de nosso fracasso na reconstrução da 
primeira folha. 

(Você pode enumerar as folhas para uma melhor demonstração.)

De cada um dos fracassos que passamos em nossa vida podemos apren-
der e cada dia que passa nos transformamos em pessoas melhores.

Super chat

Se eu digo Apple ou Microsoft, qual é a primeira coisa que lhes vem à 
mente? Com certeza, celulares e computadores, grandes empresas mun-
dialmente conhecidas, pessoas bem-sucedidas, mas que falharam no co-
meço.

Steve Jobs, o fundador da Apple, não apenas foi um grande empreen-
dedor por causa de suas grandes invenções, mas também por ter se recu-
perado de um fracasso aparentemente insuperável. Ele foi demitido de sua 
própria empresa.

Jobs alcançou o sucesso aos 20 anos quando a Apple se transformou em 
um império massivo, mas quando ele tinha 30 anos, a comissão diretiva de-
cidiu demiti-lo. Sem se deixar intimidar com o fracasso, ele fundou uma nova 
empresa chamada NeXT, que eventualmente foi adquirida pela Apple. Assim 
que voltou para a Apple, ele renovou a imagem da empresa e a fez crescer. 
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Ao vivo

A Bíblia registra muitas histórias de fracasso, mas hoje nos concentrare-
mos na história e no testemunho de Pedro. 

Dentro do contexto da Ceia do Senhor (Lucas 22:31-34), Jesus disse a Pe-
dro que ele O negaria três vezes antes que o galo cantasse, mas ele, muito 
seguro de si, disse a seu Mestre que estava disposto até mesmo a morrer por 
Ele.

Quando chegou o momento em que Jesus foi levado como prisioneiro, 
Pedro estava com algumas pessoas perto de uma fogueira no meio do pátio 
do sumo sacerdote, que era onde Jesus estava (v. 54). Eles o reconheceram e 
disseram que ele havia estado com Jesus, mas Pedro negou pela primeira vez. 
Mais tarde, novamente lhe perguntaram e ele voltou a negar, pela segunda 
vez. Então, pela terceira vez, eles lhe perguntaram, mas ele negou novamen-
te. Depois disso, o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro. Ele não aguentou 
a vergonha nem o fracasso e começou a chorar porque havia negado seu 
Mestre. 

O fracasso se torna algo irreversível quando não percebemos que to-
dos falham. Uma das pessoas mais inteligentes, como Steve Jobs, antes 
de alcançar tudo, fracassou. Ninguém é perfeito. Todos cometem erros. A 
diferença está em não se render apesar do fracasso.

Pedro tinha certeza de tudo, mas falhou. Ele acreditava que jamais ne-
garia a Cristo, mas negou.

O que devemos lembrar disso é que não importa quão grande e forte 
tenha sido nossa queda, Deus sempre restaura (v. 61, 62). O que fez a di-
ferença naquele dia na vida de Pedro foi o olhar de Jesus. Ao ver os olhos 
de Cristo e escutar o galo, ele se lembrou do que Jesus havia dito na ceia. 
Depois daquele olhar, Pedro chorou amargamente.

As falhas continuarão sendo falhas se não aprendermos com elas, e 
talvez possamos transformar essas falhas em bênçãos.

Aproveite: Use essa oportunidade para extrair algo positivo e crescer.

Não desperdice: Deixar que os problemas se vão e não tirar proveito 
para sua vida é um desperdício.

Aprenda: Tire lições, descubra como isso lhe serviu, lembre-se e, quan-
do passar por uma situação semelhante, coloque à prova o que apren-
deu. 

Depois de aprender, deixe-os para trás (João 21:15-18).

O fracasso não é uma desculpa para tentar de novo. Um dos jogos mais 
famosos e conhecidos é o Mario Bros. Quando pequeno, eu tinha um pe-
queno console com o qual eu jogava Mario Bros e sempre que eu perdia ou 
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queria alcançar um novo recorde ou simplesmente não estava feliz com o 
que eu havia feito, havia um botão que dizia reset. Eu o pressionava e tudo re-
começava, mas dessa vez eu tentava melhorar porque já tinha o aprendizado 
da vez anterior.

Quando Pedro cometeu esse erro, ele ficou se lamentando? Com certeza 
não. Ele se recuperou, conversou com Jesus e foi convidado a guiar as ove-
lhas de seu Mestre. Jesus resetou a vida de Pedro e transformou-o em um 
grande líder da igreja primitiva.

Inscreva-se

Não dê ouvidos quando lhe disserem que você é um fracasso. O fracas-
so é um evento, não uma pessoa. Cristo é capaz de transformar cada uma 
de nossas derrotas em vitórias. Aprenda, pressione o botão reset e recomece 
com todo esse conhecimento. Então, Deus poderá usá-lo para fazer grandes coi-
sas neste mundo.
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6
Sem vidas extras

Carregando streaming… 

(Faça isso depois do super chat.) 

Materiais
 � 2 recipientes
 � Leite
 � Corantes, de preferência duas  cores
 � Detergente

Explicação

Coloque o leite no recipiente. Isso representará o momento em que Je-
sus é crucificado. Jesus é simbolizado pelo leite. Depois ponha no recipiente 
o corante que se misturará com o leite. Esse representará um dos ladrões 
que aceitou o perdão. Depois fazer o mesmo no outro recipiente. Coloque o 
leite, um pouco de corante (se possível, de outra cor), misture-o, mas des-
sa vez deixe cair uma gota de detergente no centro do leite e do corante. 
Isso fará com que tudo se disperse, simbolizando a rejeição desse ladrão 
a Jesus.

Super chat

Em muitos videogames, é possível recuperar a partida devido aos “pontos 
acumulados”, e à medida que avançamos, podemos obter outra chance a 
partir desse ponto. Infelizmente, se algo acontecer pouco antes de esse pon-
to ser acumulado, tudo o que havíamos avançado será perdido.

A maioria gostaria de ter um botão que os avisasse cada vez que estives-
sem prestes a perder e assim poderiam salvar o jogo e começar do mesmo 
ponto.

Mas sem dúvida, nada disso aconteceria se tomássemos as melhores de-
cisões na hora de escolher o que fazer em cada momento do jogo. O mesmo 
acontece com nossa vida. Podemos decidir como vivê-la. 

Ao vivo

No momento em que Jesus já estava pendurado na cruz, algo aconteceu. 
Primeiro, Ele não estava sozinho. Havia mais duas cruzes, e ambas eram de 
ladrões. (Faça a atividade neste momento.)
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Rejeição

Nesta cruz, encontramos uma pessoa que estava fisicamente próxi-
ma, mas que em sua vida espiritual estava longe de Deus. Na hora de 
falar, ele estava zombando de Jesus (Lucas 23:39). Ele também não ad-
mitia sua culpa. Em seu íntimo, ele não havia errado em nada. Porém, ele 
foi pego. Essa era a grande tragédia que ele via em sua vida e estava tão 
cego com outras coisas que não se deu conta de que o estavam crucifi-
cando ao lado do Filho de Deus.

Era necessário que Cristo fizesse isso por nós porque, por nossos peca-
dos, deveríamos morrer (Romanos 6:23).

Para poder receber as promessas de Deus em nossa vida, é necessário 
crer.

Sem dúvida, o presente da salvação é algo que cada um aceita ou 
rejeita de diferentes maneiras. Deus não força ninguém a segui-Lo, mas 
procura realizar seus sonhos.

Recepção

O companheiro do ladrão de quem falamos também começou dizendo 
coisas pouco sensatas sobre Jesus (Marcos 15:32), mas isso mudou no final. 
Um momento antes de perder a partida do jogo, ele decidiu salvá-la e fina-
lizar da melhor maneira.

Revisemos algumas características desse homem:

Ele temia a Deus: Em Lucas 23:40, ele critica seu companheiro que não temia 
a Deus, e o temor a Deus é fundamental para realizar a transformação em nossa 
forma de pensar.

Reconheceu seu pecado: Em Lucas 23:41, no momento adequado, lemos ele 
reconheceu que havia cometido um erro e, além disso, que a sentença era justa 
por seu comportamento. Imagine você dizendo o seguinte aos seus pais quando 
eles o castigam: “Pai, eu sei que errei e mereço que você não me deixe sair com 
meus amigos”. Reconhecer o pecado é o primeiro passo para a salvação, 
porque se alguém não quer reconhecer que está errado ou que cometeu um 
erro, então não precisa da salvação.

Redenção

Agora falaremos da cruz de Jesus. Acredito que nem mesmo o final do 
filme mais comovente conseguirá demonstrar tudo o que esse ato de amor 
significa. Na cruz de Jesus, vemos o maior ato que alguém poderia ter feito. 
Ainda hoje, quase 2.000 anos depois, o que aconteceu nessa cruz nos dá es-
perança e certeza de que há algo melhor para cada um de nós.

Apesar de Cristo ter sido espancado, maltratado e ter ficado sangrando 
nessa cruz, isso nos mostra toda a Sua humildade e poder.
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Como você vê essa cruz? Apenas como um fato histórico que ficou regis-
trado, mas que não tem a menor importância, ou como o maior exemplo de 
amor do universo em que Deus entregou Seu único Filho para todo aquele 
que Nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna (Jo 3:16)?

Inscreva-se

Agora, querido G-teen, eu pergunto: Você não tem mais vidas extras. O 
jogo já vai acabar. Em que cruz você está? Na cruz da rejeição ou na cruz da 
recepção?

Não há mais tempo. É hora de decidir, porque se você não for a Jesus hoje, 
crer e aceitá-Lo como seu salvador pessoal, você não poderá voltar ao jogo.

Em qual cruz você quer estar? A cruz que aceita ou a cruz que rejeita Je-
sus? Convido você a tomar uma decisão.
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7
Detetives de tumbas

Carregando streaming…

Materiais
 � Marcador de quadro branco
 � Copo de água à temperatura ambiente
 � Um prato de porcelana ou recipiente de vidro

Explicação

Com um marcador apagável (de quadro branco), faça um desenho 
(pode ser uma rocha ou uma pessoa) no recipiente de vidro. Em seguida, 
despeje lentamente um pouco de água no prato ou no recipiente de vidro 
para levantar o desenho do prato. Finalmente, agite o prato para fazer com 
que o desenho se mova.

Super chat

Da mesma forma que a rocha se moveu, o mesmo aconteceu há muito 
tempo. O lugar onde haviam deixado Jesus depois de Sua morte estava co-
berto por uma grande rocha, mas de alguma forma ela se moveu, e, quando 
as mulheres voltaram para ver Jesus, a tumba estava vazia.

Você já pensou o que as pessoas diriam se você morresse hoje? Seria 
interessante saber quem iria ao nosso funeral, o que diriam, etc. Claro, é só 
uma suposição.

Ontem mesmo conversávamos que não temos vidas extras. O jogo 
está prestes a terminar e precisamos decidir qual cruz escolher, mas hoje 
podemos ter mais esperança. Porque Jesus disse: “eu sou a ressurreição 
e a vida”.

Ao longo da história, podemos ver como as nações antigas tentavam 
conservar os corpos de seus líderes, reis, pessoas importantes, etc. Devido 
às suas crenças de vida após a morte, eles criaram grandes tumbas que 
hoje em dia são visitadas por sua impressionante arquitetura. As pirâmides 
do Egito, o Taj Mahal na Índia, entre outros, sem dúvida, são construções im-
pressionantes, mas os corpos das pessoas que eles embalsamaram ou que 
quiseram conservar ainda estão lá.

Existe uma tumba que é muito mais humilde que essas, mas com uma 
relevância muito maior na história. A diferença é que essa tumba está 
vazia.
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Ao vivo

Hoje, vamos nos transformar em detetives que, ao verem uma cena, pre-
cisam tirar suas conclusões. Veremos quais foram as reações de três pesso-
as que estiveram no lugar dos fatos.

Nosso primeiro entrevistado é João (João 20:1-10)

Em seu relato dos acontecimentos, ele menciona que ao ouvir que o corpo 
de Jesus não estava no túmulo, ele e Pedro saíram correndo. Nosso primeiro 
entrevistado chegou primeiro, mas apenas viu de fora e decidiu não entrar. 
Por que ele havia feito isso? Talvez para recuperar o fôlego após aquela lon-
ga corrida? Talvez ele tivesse medo. Pouco tempo depois, chegou Pedro, que 
entrou imediatamente na tumba. Nesse momento, João tomou coragem e 
entrou. Ao ficar olhando para os lençóis, ele compreendeu o que Jesus havia 
ensinado anteriormente sobre Sua morte e ressurreição. Para João, isso foi 
suficiente, e ele creu. Ele se tornou nosso primeiro entrevistado e primeiro 
discípulo a acreditar.

Nosso segundo entrevistado é Pedro

Pedro havia sido o acompanhante de João nessa corrida, mas, por al-
guma razão, demorou mais para chegar; talvez por tudo o que envolvia ser 
um pescador ele não podia correr tão rápido ou simplesmente por ser mais 
velho que João. Porém, o que não podemos ver também é que, embora ele 
tivesse muita vontade de ver seu Mestre, ainda se sentia um pouco triste pelo 
que havia feito uns dias antes. Ele temia ser confrontado por seu pecado e 
culpa. Suas emoções estavam bloqueadas, ele não sabia como reagir. Mas, 
apesar de ter sido mais difícil crer na ressurreição, Jesus podia acabar com 
toda essa dor. Cristo pode perdoar e pode curar. Ele é o dono das vidas ex-
tras. Ele pode conceder segundas oportunidades.

As pessoas não encontram evidências suficientes nesse caso especial 
porque não estão dispostas a buscá-las, a passar mais tempo com Deus, 
a estudar a Bíblia, a orar mais, a acreditar no poder transformador de Deus. 

Maria é nossa última entrevistada (João 20:11-18)

Quando Pedro e João deixaram o local, Maria ficou. Ela chorava porque 
acreditava que o corpo de Jesus havia sido roubado. Maria estava passando 
por um momento difícil. A depressão chega quando perdemos alguém que é 
realmente importante em nossas vidas e sentimos sua falta. 

Isso é o que ela estava experimentando. Jesus a havia libertado de de-
mônios, perdoado o pecado que por tantos anos havia cometido e dera paz 
ao seu coração. 

O trabalho de Jesus na vida de Maria nos mostra que Ele pode mudar 
qualquer pessoa. Por mais difícil que sua vida possa ser, Jesus tem o poder 
de fazer milagres. 
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Maria era muito grata a Ele. E quando estava passando por esses mo-
mentos de angústia, alguns anjos se apresentaram a ela e fizeram-lhe a 
grande pergunta: Por que você está chorando?

Ela estava angustiada porque achava que haviam roubado o corpo de 
Jesus, mas ao virar-se, ela O viu ressuscitado.

Ver Jesus era o que Maria mais queria no mundo, e ela conseguiu o que 
procurava, ela viu Jesus.

Inscreva-se

Com qual dos três entrevistados você se assemelha mais?

Todos viram a mesma tumba e examinaram a mesma evidência e, ainda 
assim, os três passaram por três situações diferentes.

O importante é que, da forma como acontece, você possa acreditar.

Assim como os discípulos, muitos têm dúvidas, angústias e incertezas so-
bre se tudo isso foi verdade, mas certamente, precisamos esperar um pouco 
mais, porque Cristo está pronto para nos buscar. A tumba está vazia, Jesus 
ressuscitou, Ele está vivo, não há notícia mais alegre na história e porque Ele 
vive, nós também viveremos.
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8
De volta ao futuro

Carregando streaming…

Materiais
 � 1 cabide de roupa
 � 2 copos
 � Lã ou corda
 � Algum material para pesar
 � Marca-texto

Explicação

Hoje faremos uma balança.

Amarre uma corda em cada lado do cabide. No final de cada uma das 
cordas, amarre os copos, desta forma faremos uma balança alinhada. De-
pois, ponha alguma coisa em cada um dos lados. Para cada coisa que você 
colocar no copo, o comportamento do outro lado se modificará. Escreva 
“cruz” em um dos copos.

O sacrifício que Cristo fez por nós na cruz modifica tudo o que acontecerá 
no futuro, porque graças a esse sacrifício, a vitória está assegurada.

Super chat

Ultimamente, voltaram a fazer alguns filmes que fazem referência a viagens 
no tempo. O mais recente filme dos “Vingadores”, mostra os heróis voltando ao 
passado para impedir Thanos de ter matar metade do universo. Porém, sem 
dúvida, o mais conhecido é “De Volta para o Futuro”. Nesse filme, Marty Mcfly e o 
professor Brown “Doc” viajam para o futuro e para o passado em um Delorean 
para evitar acontecimentos que poderiam acabar com a existência de Marty.

Preparem seus relógios ou máquinas do tempo porque hoje voltaremos 
para o passado. Voltemos 1.990 anos atrás, especificamente o ano 31 d.C., 
para uma reunião em que Jesus já ressurreto Se encontraria com Seus dis-
cípulos. Esse episódio é encontrado em Lucas 24:36-53.

Ao vivo

Cristo voltou para transformar seu desespero em paz

A primeira coisa que podemos notar que Jesus fez é que Ele lhes transmi-
tiu paz (v. 36-43).
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Hoje em dia, algo que as pessoas buscam por toda parte é paz, mas cada 
vez mais complicado e difícil porque o mundo em que estamos vivendo é 
diariamente bombardeado por situações complexas que nos preocupam 
todos os dias. 

Então, Ele quis lhes mostrar que Ele era real, de carne e osso, que as feridas 
dos cravos ainda estavam em Suas mãos e permitiu que eles tocassem as 
feridas de Suas mãos, porque pensavam que Ele era um espírito.

Jesus voltou para transformar sua confusão em clareza (v. 44-48)

Imagine-se na posição dos discípulos. Pessoalmente, eu teria muitas per-
guntas para fazer a Jesus, e eles estavam na mesma situação, não apenas 
pelo que estavam vendo, mas também porque não haviam entendido tudo 
o que Jesus havia mencionado anteriormente, que era necessário que essas 
coisas acontecessem. Jesus havia conversado com eles, mas foi nesse mo-
mento que eles realmente compreenderam e transformaram sua confusão 
em clareza.

Jesus transformou a dúvida em propósito (v. 49)

Qual é seu hobby favorito? O que é hobby: Hobby é uma palavra do inglês 
usada para se referir a passatempos ou atividades que são praticadas por 
prazer e de forma recreativa no tempo livre. Há muitos tipos de hobbies. Al-
guns praticam esportes, outros fazem trabalhos manuais como desenhar, pintar, 
entre outros.

Essas atividades nos dão um pouco de liberdade nas coisas que pode-
mos fazer, nos ajudam a esvaziar nossa mente e em algumas ocasiões, as 
pessoas se tornam tão boas nessas atividades que fazem delas o trabalho 
de sua vida. Elas encontram seu propósito.

Como geração teen (G-teen, Geração 148 teen, adolescentes) você 
deve estar se perguntando: qual é o meu propósito? O que vou fazer pelo 
resto da minha vida? Alguns talvez tenham isso bem claro. Seja o que 
for, peça a direção de Deus para que você possa servir a Deus naquilo 
que quiser ser no futuro. Os discípulos tinham dúvidas quanto ao que fa-
zer naquele momento, e Jesus os lembrou da promessa de que seriam 
revestidos de poder do alto para pregar as boas-novas do evangelho a 
toda nação, tribo, língua e povo. Esse convite é para você hoje também.

Jesus transformou a tristeza em alegria (v. 50-53)

Você fica feliz quando alguém que você gosta muito vai embora? A ver-
dade é que é um pouco difícil aceitar que um ente querido se afaste de nós 
seja por alguma viagem ou porque se mudou para outro lugar. Mas os dis-
cípulos fizeram exatamente o contrário. Depois de ver a ascensão de Jesus, 
eles O adoraram e voltaram felizes e alegres. Por que não estavam tristes? 
Eles haviam escutado os anjos dizendo que Jesus voltaria outra vez da mes-
ma forma que O viram subir.
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A felicidade dessa notícia transformou suas vidas, e foi nesse momento 
que sentiram a necessidade de sair e pregar sem medo do que as pessoas 
pudessem pensar deles.

Todos nós buscamos a felicidade de uma forma ou de outra. As pessoas 
acordam cedo, deitam-se tarde, buscam e buscam a felicidade, mas não a 
encontram. 

Muitos creem que a felicidade está no dinheiro, mas há muitas pessoas 
que têm dinheiro, mas não são felizes.

Outros acreditam que a felicidade está na fama, acham que com 1 milhão 
de seguidores no Instagram serão felizes, mas você pode ter 100 milhões de 
seguidores e não ser feliz.

Alguns pensam que a felicidade está no poder, mas você pode ser o pre-
sidente do país mais poderoso do mundo e não ser feliz.

Isso ocorre porque o segredo da felicidade não está em nenhuma dessas 
coisas. A verdadeira felicidade só chega depois de ver Jesus. Deixe Jesus 
entrar em sua vida. Abra a porta do seu coração para Ele. Haverá momentos 
difíceis? É claro que sim, mas com Jesus, você vencerá esses problemas com 
paz em seu coração.

Inscreva-se

Você quer voltar para o futuro? Quer encontrar a felicidade? Quer que Je-
sus esteja em sua vida? Hoje é o dia de aceitar a Cristo. Só Ele pode trans-
formar o desespero em paz; só Ele pode transformar a confusão em clareza; 
só Ele pode transformar a dúvida em propósito e só Ele pode transformar a 
tristeza em alegria. Só Jesus.

Você quer uma restauração total de sua vida? Aceite a Jesus. Será a me-
lhor decisão de sua vida. Marcos 16:16 diz que aquele que crer e for batizado 
será salvo. É o momento da restauração. Se você crer, entregue sua vida por 
meio do batismo, e a verdadeira felicidade virá para sua vida.
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