


“Siga” 
 
Conecte: Dê as boas-vindas ao grupo. Apresente-se e 

peça a cada um para dizer seu nome e a 
cidade onde nasceu. 
 

 Em duplas: Que qualidades alguém precisa 
ter antes de você arriscar tudo para segui-lo? 
Por quê? 
 

 A maioria de nós pode identificar alguém que 
nos influencia. Pode ser alguém em nossa 
casa, no trabalho, na escola ou na 
vizinhança. Pode ser alguém com quem 
nunca nos encontramos, conversamos ou 
nos vimos face a face, mas que mesmo 
assim seguimos pela mídia social. 
Quando você pensa em Jesus, pode vir à 
sua mente a imagem de um mestre, 
carpinteiro, alguém que curava, um pregador 
ou um agente de transformação. Quem Ele é 
em sua vida e como você responde a Seus 
ensinos terá um grande impacto em como 
você conduz seus próprios filhos ou a 
criança que o segue. 
Você não pode liderar uma criança em uma 
jornada da qual você não participa. 
Hoje, descobriremos o chamado de Jesus 
para segui-Lo.  
 

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

interessadas em ser discípulos de um 
rabino iam encontrá-lo onde quer que ele 
estivesse. Ele não as procurava. Elas 
tinham que ter certas qualidades para que 
fossem consideradas pelo rabino. O que 
essa passagem nos fala sobre Jesus? 

2. O que Jesus pediu a Pedro e a André para 
fazer? 



3. O que Jesus lhes prometeu? Como 
Mateus 28:18-20 nos ajuda a 
compreender Sua promessa? 

4. O que Pedro e André sabiam sobre Jesus 
antes de serem chamados junto ao Mar 
da Galileia? 
* Mateus 3:11, 12 
* João 1:26-36 
* Mateus 4:17 

5. O que esses irmãos estavam fazendo 
quando Jesus os chamou? 

6. O que eles fizeram quando Jesus os 
chamou? O que seus atos dizem a 
respeito desses homens? 

 
Escolha: O chamado de Jesus a Pedro e André é 

repetido, ao longo das eras, a todos que o 
ouvirem. O que você sabe sobre Jesus e que 
toca seu coração para segui-Lo? 
 
Leia Mateus 16:24. Como você responde 
hoje ao chamado de Jesus para segui-Lo? 
 

Aplique: Quais serão seus primeiros passos para 
seguir a Jesus?  
 
Desafio de 7 dias: 
 

 Ler: Mateus 1 a 7, um capítulo por 
dia. Descubra algo a respeito 
de Jesus em cada capítulo. 

 Viver: Comprometa-se, a cada 
manhã, a seguir a Jesus onde 
quer que Ele o guie.  

 Compartilha
r: 

Fale a alguém sobre o 
chamado para seguir a Jesus. 

 



Confiança 
 

Conecte: Cumprimente os que vieram na semana passada e 
dê especiais boas-vindas aos que estão vindo pela 
primeira vez. Peça a todos para dizerem seu nome e 
a cor favorita.  
 

 Na semana passada, recebemos este Desafio de 7 
dias: 

 Ler Mateus 1 a 7, um capítulo por dia. 
Descubra algo sobre Jesus em 
cada capítulo. 

 Viver Comprometa-se, a cada manhã, a 
seguir a Jesus aonde quer que Ele 
guie.  

 Compartilhar Fale a alguém sobre o chamado de 
Jesus para segui-Lo. 
 

 Peça a todos para formarem duplas e perguntarem: 
“Como você se saiu com o desafio da semana 
passada?”  
 

 Formem grupos de quatro indivíduos. Permita-lhes 
dois minutos para planejarem como podem encenar 
algo da vida cotidiana que requer confiança. Peça 
ao grupo para tentar adivinhar a encenação de cada 
equipe.  
 

 Seguir a Jesus da forma como Ele o guia a cada dia 
requer confiança. Ou confiamos Nele ou não. Ou 
Jesus é grande o suficiente para lidar com nossas 
situações ou não é. Nossos filhos observam 
atentamente para ver em quem nós confiamos. 
 
A confiança é fundamental para nosso crescimento 
como discípulos de Jesus. Quando confiamos Nele, 
nossa fé aumenta à medida que deixamos nossas 
zonas de conforto e confiamos Nele. Nossos filhos 
observam para ver como confiamos em Jesus em 
nossas finanças, estresse em nossos 
relacionamentos familiares, desafios de saúde e 
dificuldades inesperadas. O nível de nossa confiança 
em Jesus, silenciosamente, ensina a nossos filhos 
quanto a que eles podem ou não confiar em Jesus. 
 
Descubra o que significa confiar totalmente em 
Jesus. 



 
Oremos! 
 

Descubra: Leia Mateus 14:22-33: 
1. Como você descreveria Jesus nessa história? 

Associe suas descrições com um texto 
específico nessa passagem. 

2. Como o evento anterior, em Mateus 14:13-21, 
impactou a imagem que Pedro tinha de Jesus? 

3. O que essa história lhe diz sobre Pedro? Note 
quais textos lhe dão a descrição que você 
compartilha. 

4. Leia Mateus 14:33 novamente. Como os 
discípulos no barco reagiram ao poder de Jesus 
sobre a tempestade? 
 

Escolha: O chamado que Jesus fez a Pedro para sair do 
barco ecoa ao longo dos séculos e chega a você e a 
mim. Sempre temos que deixar algum conforto para 
ir aonde Jesus está. Para Pedro, foi o barco. 
O barco era a segurança de Pedro. Ele conhecia os 
barcos de pesca por dentro e por fora. Sabia que 
tipo de vento e tempestade eles poderiam enfrentar 
e ainda ficar juntos. Ele conhecia o barco. Mas 
desconhecia o significado de caminhar sobre a 
água. 
Jesus o convida hoje a confiar completamente Nele, 
qualquer que seja a tempestade ou desafio que você 
enfrente. O que você escolhe confiar a Jesus agora? 
 

Aplique: Formem duplas. Quais serão seus próximos passos 
de confiança em Jesus agora? Conte a seu parceiro. 
 
Desafio de 7 dias: 
 

 Ler: Mateus 8 a 14, um capítulo por dia. 
Descubra um novo motivo para 
confiar em Jesus em cada capítulo. 

 Viver: Diariamente, confie toda sua vida a 
Jesus. Pratique confiar a Jesus 
tudo o que ocorrer em seu dia. 

 Compartilhar: Diga a alguém, nesta semana, 
sobre como Jesus tem Se 
mostrado digno de sua confiança.  
 

 



Arrependimento 
Mateus 26:69-75 

 
Conecte: Dê as boas-vindas a todos. Peça a cada um para 

descrever em uma palavra como foi sua semana que 
passou com uma palavra que a resume melhor.  
 

 Formem duplas e perguntem um ao outro: “Como 
você se saiu com o desafio da semana passada?”. 
 

 Ler Mateus 8 a 14, um capítulo por dia. 
Descubra um novo motivo para 
confiar em Jesus em cada capítulo. 

 Viver Diariamente, confie toda a sua vida 
a Jesus. Exercite a confiança em 
Jesus qualquer que seja a situação 
em seu dia. 

 Compartilhar Diga a alguém, nesta semana, sobre 
como Jesus tem Se mostrado digno 
de sua confiança.  
 

 Formem duplas e falem a respeito: “Descreva uma 
ocasião em sua vida quando você acabou fazendo 
exatamente o oposto do que havia planejado... e 
você ficou grato por isso!”  
 

 Você já seguiu por um declive, em uma trilha tendo o 
sentimento cada vez maior de que estava seguindo 
pelo caminho errado? Talvez você tenha continuado 
a caminhar mesmo assim por um tempo, esperando 
não ter que voltar pela mesma trilha que tinha 
acabado de descer. Às vezes, talvez tenha dito para 
si mesmo, mesmo sabendo que estava na trilha 
errada: Talvez fique melhor na próxima curva. 
Voltar requer humildade e admitir que você estava 
no caminho errado; e fisicamente deixar o caminho 
errado e seguir pela senda correta. Se estivermos 
liderando um grupo, será necessário ter mais 
humildade e coragem para dizer: “Pegamos o 
caminho errado! Temos que voltar”. 
As crianças com quem nos relacionamos observam 
para ver se o que lhes ensinamos sobre Deus é o 
mesmo que vivemos. Quando nossa vida não está 
em harmonia com o que ensinamos, isso faz com 
que as crianças fiquem espiritualmente confusas e 
questionem a validade de sua própria fé e da nossa. 
Quando vivemos nossa fé, ela fortalece as novas 
gerações para acreditar e viver a fé de Jesus! 



Descubram hoje o que significa se arrepender e dar 
as costas a qualquer senda que comprometa o viver 
completamente para Jesus Cristo. 
Oremos!  
 

Descubra: 1. Leia Lucas 22:31-34. 
a. Que advertência Jesus faz a Pedro? 
b. Que encorajamento Pedro recebe? 
c. O que essa passagem lhe diz sobre Jesus? 
d. O que a resposta de Pedro lhe diz sobre ele 

mesmo como discípulo? 
2. Leia Mateus 26:69-75. 

a. Como as negações de Pedro de conhecer 
Jesus ganharam força? 

b. O que foi significativo na forma como Pedro 
respondeu depois de se lembrar das palavras 
de Jesus? 

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

maneira de fazer as coisas certas? 
b. Como Pedro respondeu? 

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

sacerdote contrastou com a forma que ele 
lidou com as acusações na noite em que 
negou a Jesus? 

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

Escolha: Jesus pregou: “Arrependei-vos, porque está próximo 
o reino dos céus” (Mateus 4:17). Arrepender-se é 
deixar completamente para trás o que compromete 
nossa fidelidade a Jesus. Para se arrepender, peça a 
Jesus que lhe envie o Espírito Santo para realizar 
uma cirurgia cardíaca espiritual, como prometido em 
Ezequiel 36:26, 27. 
Jesus supre a motivação e o poder para se 
arrepender! 
Qual é sua resposta ao chamado de Jesus para o 
arrependimento? 
 

Aplique: Quais são seus próximos passos para se arrepender 
completamente de tudo o que compromete sua fé 
em Jesus? 
 
Desafio de 7 dias: 
  



 Ler: Mateus 16 a 22, um capítulo por dia. 
Descubra algo novo sobre Jesus a 
cada dia. 

 Viver: Diariamente, pratique o 
arrependimento, deixando e se 
afastando de tudo o que Deus lhe 
convence que está comprometendo 
seu relacionamento com Ele. 

 Compartilhar: Ore sobre quem precisa ouvir sobre 
o dom do arrependimento. Vá 
compartilhar essas boas-novas com 
elas! 
 

 



Investimento 
João 21:15-17 

 
Conecte: Dê as boas-vindas a todos. Peça a cada um para 

dizer o animal que prefeririam escolher como bicho 
de estimação caso pudesse escolher qualquer 
animal do mundo. 
 

 Formem duplas e perguntem uns aos outros: “Como 
você se saiu com o desafio da semana passada?”  
 

 Ler Mateus 16 a 22, um capítulo por 
dia. Descubra algo novo sobre 
Jesus a cada dia. 

 Viver Diariamente, pratique o 
arrependimento, deixando e se 
afastando de tudo o que Deus lhe 
convence de que está 
comprometendo seu 
relacionamento com Ele. 

 Compartilhar Ore sobre quem precisa ouvir sobre 
o dom do arrependimento. Vá 
compartilhar essas boas-novas 
com elas! 
 

 Formem duplas. Respondam a esta pergunta: 
“Quem já fez um grande investimento em sua vida?” 
Por favor, descreva como essa pessoa investiu em 
você. 
 

 Nossos maiores investimentos na vida não são em 
casas, terras, metais preciosos ou ações em uma 
empresa em crescimento. Esses investimentos 
podem exercer pouco impacto na próxima geração. 
Nossos filhos são os tesouros que sobrevivem a 
nós. 
 
Jesus ama nossos filhos! Frequentemente Ele os 
defendia! Certa vez, as mães estavam trazendo seus 
filhos a Jesus para serem abençoados por Ele. Os 
discípulos censuraram as mães. “Jesus, porém, 
chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a 
mim os pequeninos e não os embaraceis, porque 
dos tais é o reino de Deus” (Lucas 18:16). 
 
Descubra como Jesus desafiou Pedro a investir nas 
crianças e redescubra seu chamado como pai ou 



mentor para discipular a próxima geração para 
Cristo! 
Oremos. 
 

Descubra: 1. Leia João 21:15-17 novamente. Na semana 
passada, lemos essa passagem para ver como 
Jesus deu a Pedro uma oportunidade pública de 
declarar sua lealdade a seu Salvador. Agora 
lemos essa passagem para ver quem Jesus 
chamou para Pedro investir em seu ministério.  
a. Jesus diz a Pedro para, em primeiro lugar, 

cuidar de certo tipo de animal. Que animal? 
Que grupo de pessoas poderia ser 
representado por esse animal? Jesus diz a 
Pedro para cuidar primeiro desse grupo. Isso 
o surpreende? Por que sim ou não? 

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

c. Esse foi um dos últimos diálogos que Jesus 
teve com Pedro face a face. O que esse fato 
lhe diz sobre Jesus? 

2. Pedro não se esqueceu do chamado para cuidar 
das crianças. No Pentecostes, corajosamente ele 
citou Joel 2:28. Leia Atos 2:17.  
a. O que Pedro disse que ocorreria nos últimos 

dias? Procure três pontos que incluam as 
novas gerações! 

b. Com base nessa passagem, em que nossos 
filhos deveriam estar envolvidos nestes 
últimos dias? 

3. Para ver nossos filhos se tornando o 
cumprimento vivo de Atos 2:17, o que deve 
ocorrer em nossos lares? 
a. Ler Malaquias 4:5, 6. 

1) O que Deus muito anela fazer em nossa 
família agora? 

2) Por que você crê que Deus menciona os 
pais em especial? Essa profecia também 
se aplica às mães hoje? Por que sim ou 
não? 

b. Leia Deuteronômio 6:4-9. 
1) O que Deus chama Seu povo a fazer em 

primeiro lugar antes de mencionar nosso 
chamado a nossos próprios filhos? 

2) O que Deus ordena que os pais façam em 
seus lares a favor de seus filhos? 

 



Escolha: Repetidamente, Jesus era defensor das crianças. Ele 
valorizava cada uma delas! Ensinou que Seu reino 
pertencia a elas! Esse mesmo Jesus continua a nos 
chamar hoje para investirmos nossa vida no 
discipular nossos filhos para segui-Lo. 
Como você responde ao chamado de Jesus para 
investir sua vida no discipular seus filhos para Ele? 
 

Aplique: Quais serão seus próximos passos para: 
1. Converter seu coração a seus filhos? 
2. Discipular seus filhos para seguirem a Jesus? 
 
Desafio de 7 dias: 
 

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

 Viver: Faça algo nesta semana para 
investir na construção de um 
relacionamento mais forte com 
seus filhos. 
Diariamente, ore com seus filhos e 
dedique alguns minutos para 
ajudá-los a descobrir Jesus em Sua 
Palavra. 

 Compartilhar: Ore sobre a necessidade de os pais 
ouvirem o chamado de Jesus. Vá 
compartilhar essa boa-nova com 
eles! 

 



Receba 
Atos 1:4, 5, 8; 2:1-14 

 
Conecte: Sejam bem-vindos. Peça a cada um para dizer 

quantas vezes já mudou de casa.  
 

 Formem duplas e respondam: “Como você se saiu 
com o desafio da semana passada?”  
 

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

 Viver: Faça algo nesta semana para 
investir na construção de um 
relacionamento mais forte com 
seus filhos. 
Diariamente, ore com seus filhos e 
dedique alguns minutos para 
ajudá-los a descobrir Jesus em Sua 
Palavra. 

 Compartilhar: Ore sobre a necessidade de os pais 
ouvirem o chamado de Jesus. Vá 
compartilhar essa boa-nova com 
eles! 
 

 Formem duplas. Fale sobre quando, em sua 
infância, alguém lhe deu um presente significativo e 
que fez diferença em sua vida. O que o tornou 
significativo? 
 

 Você já se sentiu sobrecarregado pelo desafio de 
ajudar seus filhos a desenvolverem seu próprio 
relacionamento com Jesus? 
Às vezes, você sente como se tivesse feito todo o 
possível por seus filhos e como se não tivesse mais 
nada a oferecer? 
Onde você pode encontrar ajuda? 
Jesus disse a Seus discípulos: “[...] convém-vos que 
eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá 
para vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei” 
(João 16:7). 
Jesus voltou para o Céu depois de Sua morte e 
ressurreição. O Ajudador que Jesus nos prometeu é 
o Espírito Santo. 
Descubra o Dom do Espírito Santo e a diferença que 
Ele faz em seu coração e em seu lar. 



Orem. 
 

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

Santo? 
b. Essa é a última coisa que Jesus falou antes 

de voltar para o Céu. O que essa passagem 
lhe revela sobre Jesus? 

2. Jesus prometeu que Seus discípulos seriam 
batizados com o Espírito Santo. Leia Marcos 1:9, 
10. Como Jesus foi batizado? Que palavras 
nessa passagem descrevem como Jesus foi 
batizado? 

3. Leia Atos 2:1-4, 14. Pedro recebeu o Dom do 
Espírito Santo? Apoie sua resposta nas 
Escrituras. 

4. Como você pode receber o Dom do Espírito 
Santo para que você possa ter Sua ajuda para 
ser a mãe, o pai, o mentor que seu filho precisa? 
a. Lucas 11:13         1. 
b. João 7:38, 39       2. 
c. Atos 2:38             3. 

                            4. 
d. Atos 5:32             5. 

5. Leia Atos 2:39. Para quem é a promessa do 
Espírito Santo, somente para os apóstolos ou 
para todos? 

6. Quais são algumas das bênçãos concedidas pelo 
Espírito Santo e que são de grande ajuda para 
pais e mentores atarefados? 
a. Leia Ezequiel 36:26. O que Ele faz por nosso 

coração? 
b. Leia Gálatas 5:22, 23. O que Ele faz por nosso 

caráter? 
c. Leia Atos 1:8. O que Ele faz para que 

possamos ser testemunhas onde estamos, 
em nossa própria casa? 
  

Escolha: Você não precisa discipular sozinho seu filho para 
Jesus. Você não precisa se sentir sobrecarregado 
com o desafio de instruir seu filho. Jesus lhe 
promete o Dom do Espírito Santo para ajudá-lo. 
Qual é sua resposta à promessa de Jesus? 
 

Aplique: Quais são seus próximos para tornar o Espírito 
Santo seu Ajudador diário em tudo o que você faz 
por seu filho? 
 



Desafio de 7 dias: 
 

 Ler: 
 
 

Atos 1 a 7, um capítulo por dia. 
Descubra algo novo sobre Jesus a 
cada dia. 

 Viver: Peça o Dom do Espírito Santo a 
cada dia. Creia que você recebeu 
esse Dom conforme Ele prometeu. 
Viva pelo Seu poder de acordo com 
a Palavra de Deus escrita. 

 Compartilhar: Ore sobre quem precisa ouvir sobre 
esse Dom. Vá compartilhar esse 
Dom com essa pessoa! 

 


