


 

 

“Jesus” 
Lição 1 

 
Informe: 
Sejam todos bem-vindos. 
Hoje estamos começando uma aventura para crescer como discípulos de Jesus. Toda 
semana descobriremos mais sobre Jesus na Bíblia. Teremos a oportunidade de 
explorar o que essa verdade significa para nós pessoalmente. Toda semana, seremos 
enviados com um desafio para viver esta verdade sobre Jesus em nossas vidas. A 
partir da próxima semana, iniciaremos cada sessão de discipulado com um relatório 
de cada criança e pai/mentor. Vocês terão alguns momentos para compartilhar como 
viveram a verdade estudada na última lição durante a semana. 
 
Conecte: 
Atividade: 
Convide cada equipe de pai e filho a pensar em um de seus animais favoritos. Prepare 
cada um em sua equipe para compartilhar um fato interessante que admira sobre seu 
animal para que outra equipe de pais e filhos adivinhe. 
 
Junte-se a outra equipe e veja com que rapidez vocês conseguem adivinhar o animal 
favorito um do outro. Conte o número de palpites que cada equipe teve que fazer. 
 
Avaliação: 
Qual animal foi o mais difícil de adivinhar? Por quê? 
 
Apresentação: 
Quão difícil foi adivinhar o animal descrito para você? 
Às vezes, conhecer alguém pode levar um longo tempo. Com outros, podemos passar 
alguns momentos e sentir que os conhecemos desde sempre! 
 
Hoje vamos descobrir mais sobre a identidade de Jesus. 
Lembre-se que o que você descobre hoje, Deus te convida a viver hoje, amanhã e 
para sempre! 
 
Oração: 
Ore para que Deus envie o Espírito Santo para ajudar cada um a descobrir Jesus na 
Palavra. 
 
Descubra:  Leia Lucas 1:26-38. 
 
1. Como você descreveria melhor Maria? Como você acha que Maria se sentiu quando 
o anjo lhe disse que ela teria um filho que seria chamado de Jesus? 
 



 

 

2. Leia Lucas 1:26-38 novamente. Quantas coisas específicas você descobriu sobre 
Jesus nessa passagem das Escrituras? (Procure pelo menos dez.) 
 
3. O que fez Jesus diferente das crianças comuns? 
 
4. Compare a profecia de Isaías 7:14 com Mateus 1:22-25. O que é especial sobre 
esse nome para Jesus? Como foi cumprida a profecia de Isaías 7:14? 
 
 
Aplique:  Peça para os pais/mentores e os filhos virarem as cadeiras uns 
para os outros. 
 
Pai/Mentor: Compartilhe suas convicções de quem é Jesus com seu filho. Compartilhe 
o que torna Jesus especial para você e como você o descobriu em sua vida. 
 
Pergunte ao seu filho quem é Jesus para ele. Que evidência você tem da Palavra de 
Deus de que Jesus é Deus? 
 
Chame as equipes de pais/filhos de volta para o grupo maior. Pergunte se alguém tem 
alguma dúvida sobre a lição. Responda se o tempo permitir e/ou incentive mais 
estudos para a próxima semana. 
 
Desafio de 7 dias:  Desafie todo o grupo a: 
 

Ler: 
Leia Lucas 1-6, um capítulo por dia. Divida Lucas 1 em dois dias. Faça uma 
descoberta sobre Jesus todos os dias. 

 
Viver: 
Pratique dizer todos os dias a Jesus uma nova descoberta que você fez sobre 

Ele. 
 

Compartilhar: 
Compartilhe as descobertas que você está fazendo sobre Jesus com outra 

pessoa. 
 
Oração: 
Ore para que cada um faça uma nova descoberta sobre Jesus diariamente. 



 

 

“Chamado” 
Lição 2 

 
Informe: 
 
Qual dia da semana passada foi o seu favorito? Diga os dias da semana, um de cada 
vez, e convide os participantes a se levantarem em seu dia favorito e compartilharem 
por que foi o melhor. Eles podem então se sentar. 
 
Peça a cada pai/mentor e equipe infantil para contar a outra equipe como foi o desafio 
de três partes da semana passada. Leia o desafio da semana passada que está logo 
abaixo: 

Ler: Leia Lucas 1-6, um capítulo por dia. Divida Lucas 1 
em dois dias. Faça uma descoberta sobre Jesus 
todos os dias. 

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

Compartilhar:Compartilhe as descobertas que você está fazendo 
sobre Jesus com outra pessoa. 

 
Conecte: 
Atividade: 
Divida o grupo em grupos aleatórios de três ou quatro. Dê uma volta pelo círculo e dê 
a cada pessoa um número, dependendo de quantas pessoas você tem para 
determinar em que grupo ele estará. Exemplo: Há doze pessoas no grupo. Você 
numera cada pessoa, 1, 2 e 3 para fazer três grupos de quatro. 
Quando estiverem em seus grupos, peça-lhes que encontrem pelo menos três 
palavras positivas para descrever seu grupo com base no que todos têm em comum, 
sem contar as características físicas. Exemplo: amantes de animais, comedores de 
pizza, corredores. Convide cada grupo para compartilhar sua lista. 
 
Avaliação: 
Qual foi o descritor mais interessante que seu grupo teve em comum? Se Jesus 
estivesse em um grupo, que tipo de palavras você acha que descreveriam o grupo 
dEle? 
 
Apresentação: 
Enquanto estava aqui na Terra, Jesus tinha um grupo de doze amigos que todos 
chamavam Seus discípulos. Hoje, Ele chama cada um de nós para ser um discípulo! 
 
Oração: 
Ore com os mesmos grupos por corações rendidos a Deus e pela presença do Espírito 
Santo. Ore para que cada pessoa ouça o chamado de Deus para ser um discípulo. 



 

 

 
Descubra:  Leia Mateus 4:18-22. 
1. Como você descreveria Jesus a partir dessa história? 
2. Que convite Jesus fez a Pedro e André? O que Ele prometeu a eles? 
3. O que Pedro e André deixaram para seguir Jesus? O que Tiago e João deixaram? 
4. Leia Marcos 3:13-16. Que razões a Bíblia nos dá por que Jesus chamou os doze 
discípulos? Que tipo de pessoas Jesus chamou? 
5. Leia João 15:16. Como Ele nos escolheu? Qual é nosso propósito? 
 
Aplique:  Convide os pais/mentores e as equipes infantis a virarem suas 
cadeiras um de frente para o outro para compartilharem ideias. 
 
Pai/mentor: Compartilhe sobre o chamado de Jesus em sua vida. Se você respondeu 
ao chamado de Jesus para segui-Lo, quando isso aconteceu e como? Se não, o que o 
chamado de Jesus significa para você pessoalmente? 
 
Pergunte ao seu filho: Você gostaria de dizer “sim” ao convite de Jesus para segui-Lo? 
Por que ou por que não? 
 
Convide todas as equipes de volta para o círculo maior. 
O que significaria ser um discípulo de Jesus na vida cotidiana de hoje? O que 
aconteceria em sua vida se você dissesse “sim” para seguir Jesus todos os dias? 
 
Desafio de 7 dias: 

Ler:  Leia Lucas 7-13, um capítulo por dia. Faça uma descoberta 
sobre Jesus todos os dias. 
Viver:  Todas as manhãs, diga a Jesus que você escolheu segui-

Lo. 
Compartilhar: Compartilhe suas descobertas diárias sobre Jesus com a 
mesma pessoa todos os dias desta semana. 

 
Oração:  Ore pelas bênçãos de Deus para cada um ao seguir o chamado de 
Jesus para ser Seu discípulo. 



 

 

Fale com Jesus 
Lição 3 

 
Informe: 
 
Sejam todos bem-vindos. Se você pudesse conversar com alguém na Terra por cinco 
minutos, quem escolheria? Por quê? 
 
Peça a cada equipe de pai/mentor e filho para contar para a outra equipe sobre o 
desafio de três partes da semana passada. Leia o desafio da semana passada como 
visto abaixo: 
 
Ler: 
Leia Lucas 7-13, um capítulo por dia. Faça uma descoberta sobre Jesus todos os dias. 
Viver: 
Todas as manhãs diga a Jesus que você escolheu segui-Lo. 
Compartilhar: 
Compartilhe suas descobertas diárias sobre Jesus com a mesma pessoa todos os  
dias desta semana. 
 
Conecte: 
Atividade: 
Convide todo o grupo a fazer um círculo. Cada pessoa precisa pensar em um som 
comum da vida cotidiana que possa imitar. Peça a um voluntário para começar. Quem 
adivinha primeiro compartilha sua imitação na sequência. Compartilhe até que todos 
tenham tido a chance de mostrar o som que escolheram. 
 
Avaliação: 
Quais sons eram mais difíceis de reconhecer? Quais sons eram mais familiares? Como 
Deus conhece sua voz quando você fala com Ele? Você reconhece quando Ele fala 
com você? Por que ou por que não? 
 
Apresentação: 
Jesus amava conversar com Deus no Céu! Descubra o que isso significa para você 
hoje. Jesus quer que você saiba que pode se comunicar diretamente com seu Deus 
Pai todos os dias. Deus quer falar com você! 
 
Oração: 
Ore para que Deus encoraje cada um a desfrutar de conversas com Ele. 
 
Descubra: 
Leia Marcos 1:35. 
1. O que você descobre sobre Jesus nesse texto? 



 

 

2. Quando Jesus gostava de orar? Por que você acha que Ele gostava de orar naquele 
horário? 
3. Compare Marcos 1:35 com Marcos 6:45, 46 e Lucas 5:16. Onde Jesus gostava de 
orar? Por que foi importante para Ele encontrar esse tipo de lugar? 
4. Leia Isaías 50:4. O que Deus promete fazer todas as manhãs para nós? Por que Ele 
quer fazer isso por nós? 
5. Que exemplo Davi nos dá para conversar com Deus? 
Leia Salmos 18:1, 2; 13:1, 51:1-7. Davi conversava com Deus sobre qualquer coisa 
que estivesse em seu coração. 
 
Aplique:  Convide as equipes de pais/mentores e crianças a virarem suas 
cadeiras de frente um para o outro para o momento de compartilhamento. 
 
Pai/Mentor: 
Compartilhe com seu filho o que significa para você conversar com Deus. Compartilhe 
uma experiência de sua vida quando a oração foi muito significativa para você. 
Explore com seu filho: 
- Que lugar especial de nossa casa você escolheria para conversar com Deus onde 
você não seja distraído? 
- Quando seria uma ótima hora todos os dias para você conversar com Deus... mesmo 
que você possa conversar a qualquer momento com Ele? 
 
Instrutor: 
Convide as equipes para se juntarem ao grupo maior. Pergunte se alguém gostaria de 
compartilhar o lugar especial que gostaria de ter em casa para orar. Pergunte que hora 
do dia é melhor para eles orarem sem pressa. 
 
Desafio de 7 dias: 
Ler: 
Leia Lucas 14-20, um capítulo por dia. Descubra algo novo sobre Jesus todos os dias. 
Viver: 
Agradeça a Deus todas as noites por Sua promessa a você em Isaías 50:4. Convide 
Deus a acordá-lo todas as manhãs para ter tempo livre para conversar com Ele e ler 
sobre Ele na Bíblia. 
Compartilhar: 
Compartilhe a promessa de Deus em Isaías 50:4 com alguém e compartilhe o que 
você está aprendendo sobre falar com Ele. 
 
Oração: 
Ore para que Deus ajude cada um a ter um tempo especial para conversar com Ele 
todos os dias. 



 

 

Salvação 
Lição 4 

 
Informe: 
 
Dê as boas-vindas e pergunte: "Em uma escala de um a dez, como foi sua semana?". 
 
Compartilhe ao redor do círculo. 
 
Peça a cada equipe de pai/mentor e filho para contar a outra equipe como foi o desafio 
de três partes da semana passada. Leia o desafio da semana passada descrito abaixo: 
Ler: 
Leia Lucas 14-20, um capítulo por dia. Descubra algo novo sobre Jesus todos os dias. 
Viver: 
Agradeça a Deus todas as noites por Sua promessa a você em Isaías 50:4. Convide 
Deus a acordá-lo todas as manhãs para ter tempo livre para conversar com Ele e ler 
sobre Ele na Bíblia. 
Compartilhar: 
Compartilhe a promessa de Deus em Isaías 50:4 com alguém e compartilhe o que você 
está aprendendo sobre falar com Ele. 
 
Conecte: 
Atividade: 
Peça para um voluntário sair da sala. Enquanto ele estiver ausente, o resto dos 
jogadores concordará com uma característica que todos compartilharão. (Exemplo: 
Todo mundo trabalha no zoológico; todo mundo tem um grande teste para estudar; 
todo mundo está com sede, etc.) Uma vez que decidam, eles convidarão a pessoa de 
volta. O grupo representará a característica com movimentos ou conversará entre si 
sem dizer de maneira óbvia o que foi acertado. O voluntário tem três palpites para 
identificar corretamente o que eles têm em comum. 
 
Avaliação: 
Você já precisou descobrir algo sobre alguém que estava lhe escondendo essa coisa? 
Compartilhe sua experiência em duplas. Que tipo de coisas todos nós temos em 
comum sobre as quais podemos não falar? 
 
Apresentação: 
Às vezes, é difícil saber o que realmente está acontecendo na vida de outra pessoa, 
mas todos nós lutamos com o mesmo problema: o pecado. Hoje, vamos descobrir o 
espantoso plano de resgate que Deus oferece a todos os pecadores. 
 
Oração: 



 

 

Convide o grupo a se ajoelhar. Peça ao Espírito Santo para ensinar ao grupo o 
caminho da salvação. 
 
Descubra: 
Leia Lucas 19:1-9. 
1. O que essa história lhe fala sobre Jesus? 
2. Que tipo de homem era Zaqueu? 
3. Como Jesus mostrou a Zaqueu que a salvação vem pela graça? 
A declaração de Jesus em Lucas 19:9, 10 mostrou a Zaqueu que ele poderia ter 
certeza da salvação. Aqui estão verdades da Bíblia que ajudarão você a ter certeza de 
sua salvação também! 
 
Passos para a salvação: 
1. Romanos 8:38, 39. Tenha certeza de que você é incondicionalmente amado 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 lhe oferece a 
vida eterna como um presente quando você acredita Nele como seu Salvador. 
4. 1 João 1:9. Tenha certeza de que Jesus lhe dá um coração limpo. 
5. Apocalipse 3:20. Tenha certeza de que Jesus entrará em seu coração ao você 
entregar seu controle e convidá-Lo para vir e ser sua VIDA. 
6. 1 João 5:13. Tenha certeza de que você pode saber que Jesus o salvou. 
 
Aplique:  Convide as equipes de pais/mentores e filhos a virarem suas 
cadeiras um de frente para o outro para esse momento de compartilhamento. 
 
Pai/Mentor: Compartilhe um momento em que você cometeu um erro e o que o plano 
da salvação de Deus significa para você. 
Revise os passos para a salvação com sua criança ou adolescente. 
Convide-o a orar por meio desses passos e a aceitar o presente de Jesus. 
 
Exemplo de oração: 
Querido Jesus, muito obrigado por sempre me amar. Obrigado por morrer em meu 
lugar por meus pecados. Eu acredito que o Senhor é meu Salvador. Por favor, perdoe 
meus pecados e entre em meu coração hoje! Eu aceito Seu dom gratuito da salvação e 
escolho viver todos os dias com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. 
 
Instrutor: Convide as equipes para se juntarem ao grupo maior. 
 
Desafio de 7 dias:  Desafie todo o grupo a: 

Ler: 
Leia Lucas 21 e João 3. 
 



 

 

Viver: 
Agradeça a Deus todas as manhãs pela salvação que Ele deu a você por meio 

de Jesus. 
 
Compartilhar: 
Ore por quem precisa saber as boas-novas sobre a certeza da salvação. 
Compartilhe os passos da salvação com essa pessoa! 

 
Oração: 
Agradeça a Deus por enviar Jesus para fazer da salvação um presente para todos. 


