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APRESENTAÇÃO

Querido Líder,

Parabéns por sua decisão de dirigir um Pequeno Grupo de estudos da série “KIDS IN 
DISCIPLESHIP” (Projeto PEGADAS). 

Você acaba de embarcar numa excitante aventura. 

Através do poder do Espírito Santo guiará pais e outros mentores de crianças e adolescentes 
na viagem do discipulado que transforma vidas.

Para que os pais e mentores possam satisfazer as necessidades espirituais dos fi lhos, 
primeiramente devem aprofundar seu relacionamento com Deus. As lições que têm em suas 
mãos são simples, porém, são estudos poderosos, preparados para capacitá-los a crescerem em 
seu relacionamento com Jesus Cristo, e para crescimento como mentores espirituais de seus 
fi lhos. 

Pais, mães, avós e outros mentores da igreja e da comunidade serão benefi ciados com estas 
lições. Explore a Palavra de Deus e descubra o que signifi ca responder ao chamado de Jesus: 
“Vem, e segue-Me”.

É minha sincera oração que esta série inspire a você e a seu grupo a serem “convencidos” 
discípulos de Jesus. 

Pr. Don MacLafferty
Fundador/Diretor Executivo  

“Mentoring kids to be empowered disciples of Jesus NOW!”
The K.I.D. Ministry Center 

Colellegedale Seventh-Day Adventi st Church
P.O. Box 3002, Colellegedale, TN 37315

kidcenter@southern.edu
www.KidsInDiscipleship.org

Pr. Don MacLafferty



INTRODUÇÃO  

É um privilégio oferecer este material tão bem pensado para vocês, pais e mães tão amados 
pelo Senhor Jesus. 

Quando esteve na Terra, Jesus convidou as pessoas: “Vinde a Mim, e Eu vos farei pescadores 
de homens”. Foram vários os que O seguiram naquela época, mas muitos não o fizeram. 

Hoje, no entanto, Jesus lhes faz o mesmo convite e espera que vocês possam confiar 
nEle todos os dias, à medida que Ele modela suas vidas e os envia a discipular outros,  
especialmente seus filhos.    

Asseguro-lhes que vocês desfrutarão de cada uma das 12 lições do GUIA DE ESTUDOS 
PARA PAIS E MENTORES do Projeto PEGADAS, porque através delas, poderão estar cada 
vez mais perto de Jesus, e assim poder conhecê-Lo mais e mais. 

Especialmente, agradeço pela criação deste Ministério, através do Pr. Don MacLafferty, a 
quem tive o prazer de conhecer pessoalmente nos EUA, quando sua preocupação era lançar 
este Projeto. 

Que vocês apreciem cada página deste material e que possam usufruir de tudo o que Jesus fará 
em suas vidas e na vida dos demais!

Graciela de Hein
Diretora MC  MA  - DSA
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LIÇÃO 1

Venha para Jesus – Mateus

Conexão 

Um convite emocionante que cada um de nós recebeu é o convite de Jesus para sermos Seus 
discípulos. Este convite pega as pessoas de surpresa algumas vezes. 

Muitos acham difícil acreditar que Jesus quer ter uma relação especial com eles... 
pessoalmente. Jesus já pode ser seu amigo íntimo. Talvez você nunca tenha feito um 
compromisso de segui-Lo. Talvez você deseje conhecê-Lo melhor, experimentá-Lo 
plenamente.

Vamos explorar juntos, o convite que Jesus fez a Mateus e descobrir o que signifi ca seguir a 
Jesus como Seu discípulo.

O discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo todos os dias enquanto Ele molda nossa 
vida e nos envia para discipular outros.

Nesta lição, eu aumentarei a minha confi ança em Jesus enquanto eu:

• Saber que Jesus está me chamando pelo meu nome para segui-Lo.

• Sentir-me atraído para crescer junto a Ele a cada dia.

• Responder fazendo um compromisso para passar mais tempo com Ele cada dia.
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Descubra

1. Leia Lucas 5:27-32.

      a) Que aprendemos de Mateus ao ler essas passagens?

      b) Como descreveria o convite de Jesus a Mateus?

2. Recapitule Lucas 5:27-32.

      a) Que coisas Mateus deixou para seguir a Jesus?

      b) Você acha que foi difícil para Mateus fazer isso? Explique

3. Recapitule Lucas 5:27-32.

      a)  Será que os judeus olhariam a Mateus como alguém que seria um bom discípulo? Por 
que sim ou porque não?

      b) O que revela a resposta de Jesus e como Ele escolhe os Seus discípulos?

4. Recapitule Lucas 5:27-32.

      a) Qual foi a primeira coisa que Mateus fez para demonstrar honra a Jesus?

      b) Por que Mateus desejou fazer isso?

5. Leia João 15:5-8.

      a) Que interação entre Jesus e Seus discípulos é vital para a sua vida espiritual?

      b) Por que isso é vital?
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Escolha

O convite de Jesus para você segui-Lo é tão real como o chamado que Ele fez a Mateus e 
Seus primeiros discípulos há muito tempo atrás. Como Mateus, nós não podemos seguir a 
Jesus literalmente abandonando o nosso trabalho e caminhando ao Seu lado. Você já deve ter 
seguido a Jesus ao convidá-Lo para estar na sua vida como seu Salvador. Todos os dias, Jesus 
convida cada um de nós para irmos mais fundo com Ele através do estudo da Bíblia e oração.

A. 

Que barreiras evitam ou me distraem de seguir a Jesus a cada dia?

B. 

O que eu preciso “deixar para trás” para ir mais fundo com Jesus?

C.

Que lugar em minha casa ou ao redor seria o melhor e mais útil para me conectar com Jesus?

D. 

Que horário do dia seria o melhor para eu passar a sós com Deus?

E.

 O que o Espírito Santo está me impulsionando em relação a passar um tempo com Deus a 
cada dia?
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Aplicação

Aqui está um plano simples que você pode usar para aprofundar seu relacionamento com 
Jesus a cada dia:

Tempo a Sós com Deus (T.S.D.)

1.  Selecione uma passagem das Escrituras para ler.

2. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo.

3.  Leia a passagem e depois faça estas duas perguntas:
a.  O que essa passagem me ensina sobre Jesus?
b.  Que princípio nessa passagem Deus está dizendo para aplicar em minha vida hoje?

4.  Passe algum tempo em oração refl etindo nas Escrituras e ouça o Espírito Santo.

F.  Que diferença pode fazer em minha vida se eu passar Tempo a Sós com Deus todos os 
dias?

G.  Que impacto haverá em meu fi lho se eu aprofundar meu relacionamento com Jesus?

PONTO DA GRAÇA

Nesta próxima semana, peça a Deus para ajudá-lo a tomar tempo para passar a sós com Ele.
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LIÇÃO 2

VOCÊ PODE SABER – MULHER SOB GRAÇA

Conexão 

Todos nós recebemos dons. Alguns desses dons podem ser especialmente signifi cativos, 
porém você provavelmente tenha se esquecido da maioria deles. Um dom que temos que nos 
foi dado e que durará não somente nesta vida, porém por toda a eternidade – o dom da graça 
que Jesus nosso Salvador amorosamente nos dá.

Se Jesus viesse hoje, você tem certeza de que iria com Ele para o Céu? Esta é uma pergunta 
vital cuja resposta nós podemos saber agora mesmo. Vejamos a história de uma mulher 
apanhada no próprio ato do pecado e descubramos o que Jesus lhe ensinou sobre o pecado, a 
salvação e o dom de Sua graça.

O discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo todos os dias enquanto Ele molda nossa 
vida e nos envia para discipular outros.

Nesta lição, eu aumentarei a minha confi ança em Jesus enquanto eu:

• Saber que sou salvo pela graça de Jesus.
• Sentir que Ele tem me aceitado, me ama, e tem me perdoado.
• Responder com louvor a Jesus por me haver salvado.
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Descubra

1. Leia João 8:2-6. 

a) O que aprendemos nesta passagem acerca desta mulher?

b) O que aprendemos acerca de seus acusadores?

c) Como você acredita que ela se sentiu?

2. Leia João 8:7-11. 

O que nos ensina a resposta de Jesus à mulher sobre o perdão?

3. Compare João 8:7-11 com Romanos 8:1. 

a) Porque Jesus não condenou a mulher quando ela  claramente o merecia?

b)  Como você acha que os sentimentos da mulher mudaram quando ela percebeu que Jesus 
não a condenava?

4. Leia João 8:11. 

Que palavras Jesus disse para animar esta mulher?

5. Leia Efésios 2:8-9. 

Jesus ofereceu a mulher apanhada em pecado Seu dom da graça. Qual é o  papel de Deus em 
nossa salvação?
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Escolha

A mulher apanhada no ato do pecado deixou a presença de Jesus transformada por Sua graça, 
sabendo que Jesus a havia salvo de uma vida de pecado.

A.  

Leia 1 João 5:13. Como resultado da graça de Jesus, o que posso saber com certeza?

B.  

Tenho certeza e aceito hoje o fato de que sou salvo pelo dom gratuito de Jesus Cristo – e de 
que se Jesus viesse agora mesmo eu iria ao Céu com Ele?

C.  

Dedique alguns momentos em oração silenciosa dando graças a Jesus pelo dom gratuito de 
Sua graça. Peça-Lhe que o ajude a aceitar este dom, não pelo que você faz, senão pelo que Ele 
fez por você na cruz. Peça-Lhe que o ajude a experimentar Sua graça a cada dia.

Aplicação

Jesus quer que você tenha a certeza de que Sua graça lhe pertence – que você está salvo. 
Olhemos o que a Bíblia ensina sobre a certeza da salvação. Leia cada texto e resuma-o no 
espaço dado.

Passo 1 
Entender minha condição diante de Deus.
Romanos 3:23
Romanos 6:23 (primeira parte)

Passo 2
Crer em Jesus como meu Salvador do pecado.

João 3:16,17
Romanos 6:23 (última parte)
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Passo 3 
Arrepender-me e confessar meus pecados.
Atos 3:19

Passo 4
Convidar Jesus para entrar em meu coração.

Apocalipse 3:20

D.  

Como posso defi nir ou explicar a graça de Deus?

E.  

Que diferença pode fazer a graça de Deus em minha vida diária?

F.  

Por que é importante para o meu fi lho entender a graça?

PONTO DA GRAÇA

Nesta próxima semana, peça a Deus para ajudá-lo a tomar tempo para passar a sós com Ele.



PEGADAS
GUIA DE ESTUDOS PARA PAIS & MENTORES

15

LIÇÃO 3

CONVIDE JESUS PARA MOLDAR A SUA VIDA 
– PEDRO

Conexão 

É fácil criar um objeto utilizando limpadores de tubos porque eles são fl exíveis: você pode 
dobrá-los da maneira que escolher. Um aspecto vital do discipulado é convidar Jesus para nos 
moldar e ser fl exíveis em Suas mãos.

Onde você está em sua viagem pessoal como um discípulo de Jesus? Você já o convidou para 
moldar a sua vida? Vamos explorar alguns momentos da vida de Pedro e descobrir como 
Jesus o moldou para ser um dos discípulos mais conhecidos. Se Jesus pôde transformar um 
discípulo duro como Pedro, com certeza, Ele pode fazer-nos Seus discípulos.

O discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo cada dia enquanto Ele molda minha vida 
e me envia para discipular outros.

Nesta lição crescerei ao confi ar mais em Jesus ao:

• Saber que Jesus é meu Senhor.

• Sentir o poder que Sua graça me dá para crescer espiritualmente.

• Responder convidando-o para transformar minha vida.
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Descubra

1. Leia Mateus 4:18-20. 

a) O que Jesus pediu a Pedro para fazer e o que Jesus disse a Pedro para esperar?

b) O que nos diz a resposta de Pedro sobre isso?

2. Leia Mateus 14:25-33. 

a) Por que Jesus pediu a Pedro que viesse a Ele quando sabia o que ia acontecer?

b) O que você acha que Jesus queria que Pedro aprendesse desta experiência? Por quê?

3. Leia Mateus 16:13-17; 21-23. 

a) Por que Jesus afi rmou a Pedro?

b) Por que Jesus reprovou a Pedro?

4. Leia João 13:6-10. 

a) O que aprendemos sobre Pedro nesta passagem?

b) Como Jesus tratou Pedro?

5. Leia Lucas 22:54-62. 

a) Explique como esta passagem se constitui um momento decisivo para Pedro?

6. Leia João 21:15-17. 

a) Por que você acha que Jesus fez esta pergunta para Pedro na presença dos demais 
discípulos?

7. Leia Hebreus 2:14, 36-39. 

a) Que mudanças você identifi ca entre o Pedro que Jesus chamou à beira-mar e o Pedro do 
Pentecostes?

8. Leia Filipenses 1:6. 

a) A vida de Pedro ilustra esta promessa? O que nos ensina esta promessa acerca da 
transformação?



GUIA DE ESTUDOS PARA PAIS & MENTORES

17

Escolha

Na semana passada, nossa lição discutiu a importância vital de ter a certeza da salvação em 
Jesus agora mesmo. A história de Pedro demonstra que o discipulado requer mais de nós que 
simplesmente aceitar Jesus como nosso Salvador. Requer que o convidemos para ser nosso 
Senhor – para nos moldar.

A.

 A transformação de Pedro é um evento, um processo ou outra coisa?

B.

 O que a história de Pedro me ensina sobre o que é o Senhorio?

C .

Refl ita sobre estas áreas. Estou realmente fazendo de Jesus o Senhor de cada área da minha 
vida? Estou adiando parte de alguma área do Senhorio de Jesus agora? Circule a área onde 
você precisa que Jesus seja seu Senhor.

• Relacionamentos

• Finanças

• Tempo

• Talentos

• Recreação/entretenimento

• Trabalho

• Infl uência

• Outros __________

D.

 O que o Espírito Santo está me convidando para fazer sobre o Senhorio de Jesus em minha 
vida? 

E.

 Tome um momento agora para convidar a Jesus para ser o Senhor em cada área de sua vida.
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Aplicação

Quando convidamos Jesus para ser nosso Salvador, nós experimentamos Sua Graça. Quando 
convidamos Jesus para ser o Senhor de nossa vida, nós também participamos de Sua Graça. 
É a graça de Jesus que nos dá certeza imediata da salvação. Sua graça nos salva do castigo do 
pecado. É  também a graça de Jesus que nos salva do poder do pecado em nossas vidas e nos 
transforma à Sua semelhança.

F.

 Leia Filipenses 2:13.

    Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a se entregar completamente a Jesus.

G.

 Leia Filipenses 4:13.

  Peça ao Espírito Santo para lhe dar a força de que você vai precisar.

H.

 Como minha vida vai mudar se Jesus for completamente o meu Senhor?

I.

 Como permitir que Jesus me molde impactará o meu fi lho?

PONTO DA GRAÇA

Durante a semana, procure pela graça de Deus para tomar uma nova escolha em uma área de 
sua vida que precisa do Senhorio de Jesus.
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LIÇÃO 4

ESTABELEÇA PRIORIDADES BÍBLICAS - 
SALOMÃO

Conexão 

Pensar sobre como nós queremos ser lembrados nos ajuda a refl etir sobre o que é 
verdadeiramente importante na vida. Nós vivemos em uma cultura de ritmo acelerado e 
orientada ao trabalho que coloca alta prioridade no tempo e no dinheiro. Quer estejamos 
em casa ou no trabalho, nós sempre estamos tão envolvidos em fazer as coisas urgentes que 
negligenciamos as coisas importantes.

A vida do Rei Salomão e a sabedoria que ele nos deixou em seus escritos podem nos ajudar 
a estabelecer prioridades bíblicas em nosso mundo secular. Vamos descobrir o que Salomão 
aprendeu sobre balancear todas as necessidades da vida.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:

• Reconhecer que Deus tem um plano para minhas prioridades na vida.

• Sentir-me encorajado pela Palavra de Deus para viver uma vida equilibrada.

• Responder ao seguir prontamente o Santo Espírito ao priorizar a minha vida.
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1 Leia 2 Samuel 12:24, 25 e 1 Reis 1:32-35. 

Quem era Salomão?

2 Leia 1 Reis 3:5-9. 

No começo do seu reinado como rei, Salomão foi ao Tabernáculo para adorar a Deus. a) O 
que Deus ofereceu a Salomão?

b) O que Salomão pediu, e por quê?

3 Leia 1 Reis 3:10-14. 

a) Por que o pedido de Salomão agradou a Deus?

b) Além de dar a Salomão o que ele pediu, o que Deus prometeu a ele?

4 I Reis 6:1. 

a) Qual foi a prioridade de Salomão como um jovem rei?

b) O que é signifi cativo sobre essa prioridade?

5 Leia 2 Crônicas 9:1-4, 8, 23. 

a) Por que o pedido de Salomão agradou a Deus?

b) O que é signifi cativo sobre a adoração da Rainha de Sabá?

6 Leia 1 Reis 11:1-6. 

O que aconteceu com Salomão mais tarde?

7 Leia Eclesiastes 2:1-11, 17. 

a) Que prioridades Salomão experimentou?

b) Quando Salomão olhou para trás em sua vida, a que conclusões ele chegou em relação às 
suas prioridades?

8 Leia Eclesiastes 12:13, 14. 

a) No fi m de sua vida, Salomão enxergou melhor o que era mais importante. O que ele 
concluiu?

b) Por que isso é signifi cativo?

Descubra
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Escolha

Na vida ocupada que levamos é difícil manter nossas prioridades em ordem divina. 
Frequentemente as necessidades urgentes consomem o nosso tempo e bloqueiam aquelas 
coisas que são verdadeiramente importantes.

A.

Refl ita na semana passada e identifi que quais têm sido as minhas prioridades. Lembre-se: o 
que consome meu tempo não é necessariamente minha prioridade. Aquelas coisas que eu faço 
em qualquer dia sem falhar são minhas prioridades.

Manhã –

Tarde – 

Noite – 

B.

As minhas prioridades incluem tempo para o meu crescimento espiritual?

C.

 As minhas prioridades incluem tempo para educar espiritualmente meu fi lho?

D.

O que o Espírito Santo está me instando a fazer sobre minhas prioridades?
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Aplicação

Quando convidamos Jesus para ser nosso Salvador, nós experimentamos Sua Graça. Quando 
convidamos Jesus para ser o Senhor de nossa vida, nós também participamos de Sua Graça. 
É a graça de Jesus que nos dá certeza imediata da salvação. Sua graça nos salva do castigo do 
pecado. É  também a graça de Jesus que nos salva do poder do pecado em nossas vidas e nos 
transforma à Sua semelhança.

E.

 Existem coisas boas em minha lista de prioridades que posso deixar a fi m de ter tempo para 
cuidar das coisas importantes? O que eu posso deixar?

F. 

Faça uma nova lista de prioridades.

G. 

Quando colocarei em prática essas novas prioridades?

H. 

Que diferença fará se minhas prioridades forem divinas?

PONTO DA GRAÇA

Nesta próxima semana, busque a graça de Deus ao fazer uma mudança na reordenação de 
suas prioridades.



PEGADAS
GUIA DE ESTUDOS PARA PAIS & MENTORES

23

LIÇÃO 5

Ame aos outros - Davi e Mefibosete

Conexão 

O amor é um assunto de milhares de músicas, poemas, histórias, livros e fi lmes. O amor é 
obviamente importante para as pessoas. É importante também para Deus. Foi o amor que 
compeliu Jesus a entrar neste mundo escuro e nos resgatar. Enquanto esteve na Terra, Jesus 
demonstrou Seu amor pelas pessoas de maneira prática ao atender suas necessidades.

Às vezes é difícil amar outras pessoas – especialmente se elas são complicadas para amar. 
Vamos olhar para um personagem da Bíblia que foi difícil de amar e descobrir a diferença que 
o amor cristão fez na vida dele.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:

• Reconhecer que o amor cristão é uma evidência do discipulado.

• Sentir que recebo poder de Jesus para amar outros assim como Ele fez.

• Responder com atos específi cos de amor cristão em relação aos outros.
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Descubra

1 Leia 1 Samuel 20:12-17. 

Esta passagem descreve a aliança ou promessa entre os dois amigos, Davi e Jônatas. Eles 
tinham um relacionamento especial, mesmo sendo Jônatas, como fi lho de Saul, o herdeiro do 
trono, enquanto Davi era cotado para suceder Saul. Que promessas eles fi zeram um ao outro e 
por quê?

2 Leia 2 Samuel 4:4. 

Quem era Mefi bosete e que sentimentos ele pode ter tido em relação ao Rei Davi?

3 Leia 2 Samuel 9:1-5. 

Como Davi cumpriu a promessa feita a Jônatas?

4 Leia 2 Samuel 9:6-8. 

a) Por que Davi disse “não tenha medo”?

b) Identifi que duas coisas específi cas que Davi fez para demonstrar amor cristão para com 
Mefi bosete.

5 Leia 2 Samuel 19:25-28. 

Anos mais tarde, o Rei Davi voltou a Jerusalém depois de fugir de seu fi lho Absalão. 

a) Como Mefi bosete mostrou o seu respeito e amor para o Rei Davi?

b) Que impacto teve o amor de Davi em Mefi bosete?

6 Leia 1 Coríntios 13:4-8. 

a) O que esta passagem diz sobre o que o amor é e o que ele faz?

b) O que esta passagem diz sobre o que o que não é ou não faz?

c) Qual lista tem maior impacto em você?

d) Como 1 Coríntios o desafi a?

7 Leia João 13:35. 

Por que você acha que Jesus disse que o amor é a característica identifi cadora dos Seus 
discípulos?
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Escolha

Refl ita no relacionamento com seus fi lhos. Eles precisam vê-lo mais amoroso na sua relação 
com eles para que o seu coração seja mais receptivo a você, como seu mentor espiritual? 

A.

  O que eu preciso que a graça de Deus mude em mim para me tornar uma pessoa mais 
amorosa?

B.

  Que diferença fará na vida do meu fi lho se ele me vê demonstrar amor cristão por ele e pelos 
outros?

C. 

Como o fato de ser mais amável com os outros pode impactar a mim mesmo?

D. 

O que o Espírito Santo está me instando a fazer esta semana sobre amar os outros?
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Aplicação

Como posso por em prática o amor cristão?

Pessoa Ação Específi ca Quando

Cônjuge

Filho

Pai

Mãe

Colega de Trabalho

Vizinho

PONTO DA GRAÇA

Nesta próxima semana, buscarei a graça de Deus para poder em prática o amor cristão.
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LIÇÃO 6

Permita que Amigos tementes a Deus te 
ajudem a crescer - Daniel

Conexão 

O velho ditado “Muitas mãos fazem o trabalho mais leve” é verdadeiro. Mesmo assim, alguns 
de nós têm problemas em pedir ajuda para outros quando nós temos um projeto desafi ador 
para realizar. Muitas vezes nossa independência nos obriga a fazê-lo sozinho.

Daniel era apenas um adolescente quando o exército de Nabucodonosor destruiu sua 
família, seu lar, sua comunidade, sua cidade, sua sinagoga. Com outros cativos, Daniel foi 
forçado a marchar 1.930 Km para uma terra de pessoas que não criam em seu Deus nem 
compartilhavam seus valores espirituais. Por mais de 70 anos, Daniel viveu na Babilônia 
bombardeado por infl uências pagãs. Mesmo assim, ele permaneceu leal ao seu Deus. O 
compromisso pessoal de Daniel com Deus deu a ele força para enfrentar cada desafi o, mas ele 
tinha uma fonte adicional de força – amigos tementes que o apoiavam. Vamos descobrir que 
impacto os amigos tementes tinham sobre Daniel.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:

•  Conhecer os princípios de apoio e responsabilidade podem me ajudar em meu 
desenvolvimento espiritual.

•  Sentir-me encorajado ao lembrar que Deus suprirá amigos cristãos que poderão me 
apoiar espiritualmente.

• Responder esta semana compartilhando um dos meus objetivos espirituais com um 
amigo temente a Deus.
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Descubra

1 Leia Daniel 1:1-5.

 Quais infl uências Babilônicas desafi aram os valores e a moralidade de Daniel?

2 Leia Daniel 1:6-7. 

a) Que infl uência positiva Deus colocou ao redor de Daniel para apoiá-lo?

b) Que coisas específi cas o rei fez para conquistar a lealdade destes jovens?

3 Leia Daniel 1:8-13. 

Daniel fez uma escolha quando confrontado com o teste relativo à comida e ao vinho reais.

a) Como nós sabemos que Daniel não enfrentou o teste sozinho?

b) Que diferença fi zeram os amigos de Daniel?

4 Leia Daniel 2:1-3, 11-18. 

Quando os sábios da Babilônia não foram capazes de interpretar o sonho do rei, como Daniel 
enfrentou esta crise?

5 Leia Daniel 3:1, 12-18. 

Que crise os amigos de Daniel enfrentaram em Dura e por que foi signifi cante que os três 
tenham recusado a obedecer ao rei?

6 Leia Hebreus 10:24-25. 

a) Que princípio para apoio mútuo é encontrado nesta passagem?

b) Como Daniel e seus três amigos exemplifi cam isso?
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Escolha

Assumir a prestação de contas signifi ca ser responsável pelas ações do outro. Cada cristão 
presta contas a Deus, mas também podemos encontrar apoio, conforto e motivação de outros 
que estão lutando em circunstâncias semelhantes na vida. Prestar contas requer a disposição 
para se abrir com outra pessoa. Isso envolve o desenvolvimento da confi ança – o que leva 
tempo. Estabelecer confi ança entre duas pessoas requer ouvir e não julgar as atitudes. Permitir 
que um companheiro apoie seu crescimento em Cristo pode ser poderoso em mudar a sua 
vida!

A.

 Em que áreas da minha vida terei que prestar contas?

B.

  Seria fácil ou difícil convidar outro Cristão para me ajudar a prestar contas do meu 
crescimento espiritual? Por que sim ou por que não?

C. 

De que maneira um companheiro de oração me ajudaria?

D. 

Em que áreas da minha vida um bom amigo me traria coragem e apoio?

E.  

O que o Espírito Santo está me instando a fazer sobre prestar contas na minha caminhada 
Cristã?
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Aplicação

Uma treliça é uma armação que ajuda a apoiar e direcionar o crescimento das plantas. O 
modelo da treliça é um plano simples para apoiar um relacionamento que utiliza três passos.

Passo um:
Decida ser cobrado por seus compromissos. Que compromisso(s) eu fi z que um 
amigo discípulo poderia apoiar? Por exemplo, tempo diário a sós com Deus.

Passo dois:
Faça uma lista de pessoas (do mesmo sexo) que poderiam apoiar seu crescimento 
espiritual. Pessoas que poderiam me apoiar:

Passo três:
Em oração considere sua pessoa treliça e convide-a para se tornar alguém a quem você 
prestará contas. 

Eu vou convidar ___________ para ser aquele a quem prestarei de contas e que orará 
por mim.

Eu direi a ele que fi z um compromisso de _____________.

Eu pedirei a ele que me pergunte em (data) ________ como eu estou indo em relação ao meu 
compromisso.

F.

  Que diferença fará em meu crescimento espiritual se eu convidar um amigo para aquele a 
quem prestarei contas nas coisas que o Espírito Santo está me instando a fazer?

G.

  Como podem os princípios de prestar contas a alguém ser-me úteis como mentor do meu 
fi lho?

PONTO DA GRAÇA

Nessa próxima semana, em oração, identifi que um companheiro para prestar contas e o 
convide para apoiar seu crescimento espiritual.
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LIÇÃO 7

Traga outros para Jesus - André

Conexão 

Suas faces nos rodeiam – nos quadros de avisos de supermercados, em caixas de leite, em 
panfl etos colados em postes de serviço público – as faces das crianças perdidas. As histórias 
deles nos perseguem – os pais se recusam a desistir e dar por perdido seu fi lho ou fi lha, 
autoridades que chegam muito tarde para salvar uma criança. Nós não deixaríamos uma 
pedra no lugar se nosso fi lho estivesse perdido. Por que normalmente nós não temos a mesma 
paixão por pessoas que estão espiritualmente perdidas?

A Bíblia não nos conta muito sobre André, o discípulo de Jesus. Ele parece ser um homem 
calado, não prepotente, e escurecido pela sombra de Pedro, seu irmão extrovertido e 
barulhento. André não é lembrado por sermões que pregou, epístolas que escreveu ou 
perguntas que respondeu. Mesmo assim, ele tinha um grande dom – ele sabia como conectar 
outros com Jesus. Vamos explorar a Bíblia para descobrir o que fez de André um efi caz 
produtor de discípulos.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:

• Saber que Jesus precisa de mim para trazer outros a Ele.

• Sentir mais poder para discipular outros.

• Responder ao escolher discipular aqueles que Deus coloca na minha vida.
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Descubra

1 Leia Mateus 4:18-20. 

Quando Jesus convidou André e seu irmão Pedro para serem Seus discípulos, que promessa 
fez a eles?

2 Leia João 5:24. 

Quando André apanhava peixes em suas redes, os peixes morriam rapidamente. O que seria 
diferente quando André “pegasse” pessoas?

3 Leia João :40-42. 

a) Depois que André encontrou a Jesus, o que ele fez?

b) Por que isso é signifi cativo?

4 Marcos 5:18-20. 

André testemunhou o milagre de Jesus ao libertar o homem endemoninhado. 

a) Que instruções Jesus deu a este homem?

b) Por que você acha que Jesus queria que a família fosse sua prioridade?

5 João 12:20-22. 

Descreva o que André fazia quando encontrava pessoas que estavam em busca do espiritual.

6 Leia João6:8-13. 

a) Que habilidades André tinha que o ajudaram a se tornar um “pescador de homens”?

b) Em que área ele precisava crescer?

7 Leia Mateus 28:18-20. 

a) O que Jesus comissionou André e todos os seus discípulos a fazer?

b) Que promessa Ele lhes fez?

8 Leia Atos 1:8. 

a) Que prioridades Jesus defi niu para Seus discípulos enquanto eles faziam novos discípulos 
para Ele?

b) Por que você acha que Jesus deu esta ordem de prioridades?

c) Que promessa Jesus lhes deu?
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Escolha

André, o discípulo de Jesus, aprendeu a discipular outros. Ele tinha paixão por pessoas 
perdidas. Refl etia sobre o seu círculo de infl uência. Quem dentre as pessoas que você conhece 
poderia estar eternamente perdido porque não tem um relacionamento salvador com Jesus?

A.

É fácil ou difícil compartilhar minha esperança em Jesus com outros? Por quê?

B.

 Repasse Atos 1:8. Como essa promessa pode me ajudar a alcançar outros?

C.

Por que Jesus precisa de mim para compartilhá-Lo com outros?

D. 

Que impacto terá em mim se eu compartilhar minha esperança em Jesus com outros?

E. 

Que impacto pode ter em meu fi lho se eu compartilhar Jesus com outros?

F. 

O que o Espírito Santo está me instando a fazer quanto a compartilhar Jesus com outros?
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Aplicação

Faça uma pausa agora mesmo e peça ao Espírito Santo que traga à sua mente os nomes de 
pessoas que Ele precisa alcançar. Complete o diagrama enquanto você pensa neles.

G. 

Quem o Espírito Santo está me instando a alcançar primeiro?

H. 

Identifi car uma coisa que eu posso fazer por essa pessoa para demonstrar compaixão e 
cuidado.

I. 

Orando pela sabedoria do Espírito Santo, eu vou alcançar 

_________________ em ___________________

(Nome)                                       (Data)

PONTO DA GRAÇA

Na próxima semana, ore para que Deus lhe dê uma oportunidade de compartilhar Jesus e Sua 
compaixão com alguém em seu círculo de infl uência.
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LIÇÃO 8

Conduza sua família no Culto - Abraão

Conexão 

O discipulado cristão não apenas acontece. Pais, avós, tias e tios e outros mentores devem 
ser intencionais e tomar tempo para planejar o que podem fazer para ajudar as crianças a se 
relacionar com Jesus.

Uma família de quatro pessoas andava descalça na praia, desfrutando a areia sob seus 
pés. Cada um tinha alguns pedaços de pão e, com os olhos direcionados para cima, eles 
examinavam o céu. De repente, o silêncio do pôr-do-sol explodiu com risos, gritos ruidosos 
de um céu cheio de gaivotas famintas. Com grande entusiasmo, os membros da família 
jogaram o pão para o ar e olharam maravilhados as acrobacias das gaivotas para conseguir seu 
jantar surpresa. Em alguns segundos, centenas de gaivotas estavam seguindo a família pela 
praia. Entre sussurros, os fi lhos exclamaram: “Papai! Mamãe! Elas estão nos seguindo! Elas 
devem realmente nos amar!”

Com um pouco de planejamento, este pai e esta mãe fi zeram um momento memorável para 
seus fi lhos. Com um pouco de planejamento, pais e mentores podem hoje criar momentos 
memoráveis para seus fi lhos. No núcleo do discipulado cristão está uma bênção muitas vezes 
esquecida – o culto familiar – uma maneira estratégica de chamar o círculo familiar para 
focar-se em Jesus e criar momentos memoráveis. Vamos explorar a vida de Abraão – um 
grande e culto homem de negócios com centenas de empregados – e descobrir o que ele fez 
para ter um impacto duradouro em seus fi lhos.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:

• Saber a importância do culto familiar para conectar meu fi lho com Jesus.

• Sentir-me motivado para fazer do culto familiar uma prioridade em meu lar.

• Responder planejando e implementando um culto familiar específi co nesta semana.
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Descubra

1 Leia Gênesis 12:8. 

Identifi que as três primeiras coisas que Abraão fez quando chegou a Betel.

2 Leia Gênesis 12:6, 7 e 13:18. 

a) O que Abraão construía cada vez que ele mudava para um novo lugar?

b) Por que isso foi signifi cativo?

3 Leia Gênesis 12:1-4. 

Para liderar sua família em culto, você deve primeiro adorar a Deus sozinho. 

a) Como sabemos que Abraão tinha um relacionamento pessoal com Deus?

4 Leia Gênesis 15:1-6. 

a) O que Abraão podia fazer confortavelmente com Deus?

b) O que é signifi cativo sobre o verso 6?

5 Leia Gênesis 18:22-26. 

O que esta passagem nos diz sobre o relacionamento de Abraão com Deus?

6 Leia Gênesis 22:1, 2, 5-14. 

a) Que palavras de Abraão revelam sua completa confi ança em Deus?

b) Que impacto o relacionamento de Abraão com Deus teve sobre o seu fi lho?

7 Leia Gênesis 26:23-25. 

Como sabemos que Abraão foi o mentor espiritual de Isaque?
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Escolha

Abraão fez do culto a Deus uma alta prioridade para sua família. Sua liderança espiritual 
intencional impactou seu fi lho Isaque e seus descendentes.

A.

 O culto é uma alta prioridade em minha casa?

B.

 De que maneira o culto familiar benefi ciaria a minha família?

C.

 Quando é o melhor horário para minha família  ter o culto  em conjunto?

D. 

Que lugar da minha casa teria uma boa atmosfera para adoração?

E. 

O que Jesus quer que eu faça sobre o culto familiar em minha casa?
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Aplicação

Não existe uma maneira certa de fazer o culto familiar. O objetivo é ajudar o seu fi lho a 
conectar-se com Deus de uma forma signifi cativa.  Aqui estão algumas dicas de adoração que 
podem ser úteis:

1.  Faça-o simples. O culto familiar não precisa ser complexo ou complicado.
2.  Seja curto. Comece com 5-15 minutos; quanto menores as crianças, mais curto deve ser o 
tempo.
3.  Torne-o doce. Assegure-se de que o tempo para o culto esteja livre de disciplina ou 
críticas.
4.  Mantenha o foco. Identifi que uma mensagem principal da passagem bíblica para cada 
culto e mantenha o foco em Jesus.
5.  Mantenha-o variado. Não fi que preso a um só tipo de culto ou a um só lugar. Varie a 
forma: um culto que seja inteiramente de oração, um culto que seja de atividade manual. Varie 
o lugar – reúnam-se fora de casa ou embaixo da mesa coberta por um cobertor e use lanternas 
(faroletes) para iluminar.
6.  Torne-o ativo. Envolva cada membro da família.
7.  Compartilhe. Tome tempo para compartilhar suas próprias histórias de como Deus tem 
trabalhado em sua vida quando o assunto é adoração. Tome algum tempo agora mesmo e 
planeje um culto para usar esta semana. Leia a parábola da Ovelha Perdida em Lucas 15:1-7 e 
então complete o quadro.

A.
Qual a mensagem principal desta passagem?

B.
Que atividade poderia ajudar o ponto principal a enfocar a realidade do meu fi lho?

C.
Que perguntas ajudariam o meu fi lho a entender esta passagem?

D.
Que coisas práticas podemos fazer para aplicar esta lição em nossa vida diária?

E.
Há algumas músicas que poderíamos usar?

F.
 Quando usarei este culto para a minha família?

PONTO DA GRAÇA
Nesta próxima semana, reúna sua família para fazer culto e peça a Deus que abençoe sua 
experiência.
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LIÇÃO 9

Ensine seu filho a amar a Palavra de Deus 
- Loide e Eunice

Conexão 

Ouvimos centenas de pedaços de informações cada dia. Obviamente não nos lembramos de 
todos os ditados e slogans que ouvimos, mas nos lembramos de muitos deles de anos atrás. 
Recordar a maioria deles não é particularmente útil. Como pais e mentores, queremos que 
a Palavra de Deus seja, memorizada e útil para nossos fi lhos. Nós precisamos imprimir a 
Palavra de Deus em suas mentes para que possam relembrá-la com a mesma facilidade que 
nós nos lembramos dos ditados e slogans que temos escutado.

A mãe de Timóteo, Eunice, e a avó, Loide, tiveram êxito em imprimir a Palavra de Deus em 
Timóteo. Em meio à cultura muito secular de Listra onde eles viviam, elas transmitiram o 
amor pelas Escrituras para Timóteo. Vamos descobrir como podemos colocar o amor pela 
Palavra de Deus em nossos fi lhos.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:

• Saber como desenvolver amor pela Palavra de Deus em meu fi lho.

• Sentir uma paixão para ensinar a Palavra de Deus para meu fi lho.

• Responder utilizando diferentes métodos para fazer com que a Palavra de Deus se 
torne viva para meu fi lho.
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Descubra

1 Leia Atos 16:1-2. 

a) O que essa passagem nos diz sobre Timóteo?

b) Lendo a descrição da mãe de Timóteo, o que podemos deduzir sobre o pai dele?

c) O que isso diz a pais que estão sozinhos como mentores espirituais de seus fi lhos?

2 Leia 2 Timóteo 1:5. 

a) Onde Timóteo desenvolveu a “fé sincera” que Paulo observou nele?

b) O que é signifi cativo sobre as três gerações?

3 Leia 2 Timóteo 3:14-15. 

Como sabemos através desta passagem que Loide e Eunice estavam efetivamente passando a 
Timóteo o amor pela Palavra de Deus?

4 Leia 2 Timóteo 3:14-15. 

a) Que processo aparece nessa passagem para chegar a estar fi rme nas Escrituras?

b) O que é signifi cativo na frase “porque você sabe de quem você aprendeu”?

5 Leia 2 Timóteo 3:14-17. 

Qual o propósito das Escrituras tal como é descrito nesta passagem?

6 Leia 2 Timóteo 1:14. 

a) Que incumbência Paulo deu a Timóteo?

b) Como esse “bom depósito” se aplica a Loide e Eunice?
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Escolha

Loide e Eunice fi rmaram Timóteo na Palavra de Deus ao começarem incutindo-a em sua 
mente desde a infância. Você também pode incutir em seus fi lhos a Palavra de Deus e fazer 
com que a amem.

A.

Como eu posso mostrar ao meu fi lho o amor pela Palavra de Deus?

Com que frequência faço referência à Palavra de Deus ou me refi ro a ela em minhas 
conversações no meu lar?

B.

 Refl etir sobre uma promessa da Bíblia que eu gostaria que Deus cumprisse na vida do meu 
fi lho.

C.

Que diferença vai fazer no meu fi lho se ele crescer amando as Escrituras?

D. 

O que o Espírito Santo está me induzindo a fazer quanto a inculcar o amor pela Palavra de 
Deus em meu fi lho?
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Aplicação

Use o quadro para identifi car métodos específi cos que você pode usar para ajudar a “tornar 
vivas”  as Escrituras para o seu fi lho.

Modalidade    Ideias
Música

Arte

Tecnologia

DVD’S

CD’S

Desde os tempos do Antigo Testamento até o presente, as famílias judias têm utilizado a 
bênção formal como um meio de conectar seus fi lhos com a Palavra de Deus. Em seu livro “A 
bênção”, Gary Smalley e John Trent apresentam cinco partes básicas de uma bênção formal: 

1) toque, 

2) afi rmação, 

3) atividades compartilhadas, 

4) necessidades / preocupações,            

5) promessas de Deus.

Embora não exista uma fórmula pronta para criar uma bênção signifi cativa, ela precisa ser 
única para cada fi lho e deve fl uir do seu coração. Uma bênção formal pode demonstrar ao seu 
fi lho o seu compromisso  de levá-lo a amar a Palavra de Deus.

Crie uma bênção para o seu fi lho. Use alguma ou todas as partes listadas acima. Leia as 
seguintes passagens para ideias: Gênesis 12:2, 3; Filipenses 2:15; Mateus 5:14-16.

Bênção para ______________________________

                       Nome do fi lho

PONTO DA GRAÇA

Tente uma ideia esta semana para fazer com que as Escrituras se tornem vivas para o seu fi lho.
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LIÇÃO 10

Seja Mentor de seu filho para Deus - 
Moisés e Josué

Conexão
 

Todos  nós recordamos experiências que tivemos na vida. Algumas de nossas experiências 
envolveram outras pessoas que tiveram um impacto em nós – seja positiva ou negativamente. 
Como queremos tornar nossos fi lhos discípulos para Jesus, queremos que suas experiências 
sejam positivas.

Moisés e Josué tiveram uma relação única, em muitos aspectos, semelhante àquela entre    um 
pai e um fi lho. Durante seus anos juntos, Josué aprendeu lições espirituais de Moisés que o 
ajudaram a escolher viver para Deus e o prepararam  para assumir um papel de liderança com 
o povo de Deus. Descubramos o processo intencional que Moisés usou para guiar Josué.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:

•  Saber que guiar o meu fi lho intencionalmente é vital para o seu desenvolvimento 
espiritual.

• Sentir-me  fortalecidopara orientar o meu fi lho para Jesus.

• Responder intencionalmente ao ser um mentor do meu fi lho para Jesus.
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Descubra

1.  Leia Êxodo 17:8-13. 

Quando o inimigo de Israel atacou, o que fez Moisés colocar Josué como o capitão para 
pelejar contra eles?

2.  Leia Êxodo 24:12-14; 33:7,11. 

Que fez Moisés para ser o mentor de Josué para Deus?

3.  Leia Números 11:24-29. 

O que fez Moisés tão confortavelmente por Josué?

4.  Leia Números 13:1-3,8; 14:2-9. 

a) O que Moisés confi ou a Josué?

b) Como confi rmou Josué a confi ança de Moisés?

5.  Leia Deuteronômio 31:14, 23. 

Como sabemos que Moisés teve êxito em guiar a Josué?

6.  Antes de sua morte, Josué se dirigiu ao povo de Deus. Leia Josué 
24:14,15. 

a) Que escolha Josué apresentou a eles?

b) O que é signifi cativo para as famílias sobre a escolha que Josué fez?

7.  Leia Juízes 2:7. 

Quais os efeitos em longo prazo de ser Moisés o mentor de Josué? 
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Escolha

Moisés foi efetivo em guiar e ensinar a a Josué. Como resultado dos conselhos de Moisés, 
Josué viveu uma vida devotada a Deus e o povo de Deus foi abençoado.

Revise seu crescimento espiritual desde cedo recordando aquelas pessoas que tiveram uma 
infl uência primária sobre você. Quem o guiou a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador? 
Quem o ajudou mais a crescer mais em Jesus?

Mentor Espiritual           Como me infl uenciou

1.

2.

A. 

Que atividades ou experiências essas pessoas tementes a Deus compartilharam comigo que 
fortaleceram a minha relação com Jesus?

B. 

Que valores espirituais mais desejo transmitir ao meu fi lho?

C. 

Que diferença fará na vida do meu fi lho se sou intencional na condução dele para Jesus?

D. 

O que o Espírito Santo está me instando a fazer sobre ser intencional na orientação do meu 
fi lho?
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Aplicação

Moisés foi um mentor intencional de Josué para Deus. Moisés levou Josué consigo para 
adorar e ter uma comunhão com Deus. Moisés envolveu Josué nas atividades que o 
prepararam para converter-se no próximo líder do povo de Deus.

E.

Fazer uma lista de coisas específi cas que eu posso fazer para envolver ativamente o meu fi lho 
em minha própria jornada de fé, assim como compartilhar experiências de meu passado nas 
quais Deus operou em minha vida, compartilhar como Deus está operando agora mesmo em 
minha vida, promessas da Bíblia que são signifi cativas para mim, o enfoque em meu tempo 
T.S.D. ou vida de oração, etc.

F.

Moisés confi ou a Josué um trabalho específi co para fazer pelo povo de Deus. Que coisas 
específi cas posso fazer para envolver ativamente meu fi lho no serviço a outros em nossa 
família estendida, nossa igreja, nossos vizinhos, nosso mundo?

PONTO DA GRAÇA

Nesta próxima semana, use uma ideia específi ca para ser mentor ativo de seu fi lho para  Jesus.
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LIÇÃO 11

Prepare seu filho a viver por Jesus - 
Mardoqueu e Ester

Conexão 

Recebemos e enviamos mensagens todos os dias. Algumas delas são importantes, algumas 
não são. Uma mensagem que é de vital importância  é a boa-nova de Jesus Cristo – uma 
mensagem que devemos transmitir aos nossos fi lhos. Como podemos ser efetivos na 
transmissão de crenças bíblicas e valores espirituais para eles?

No esplendor da antiga Pérsia, vivia uma pequena e solitária menina chamada Adassa. Era 
uma exilada vivendo numa terra estranha e uma orfã sem família. Não havia razão para 
pensar que ela teria sucesso. Seu primo Mardoqueu tornou-se seu mentor como se ela fosse 
sua própria fi lha. Ester cresceu no lar de Mardoqueu, e nenhum deles sabia que desafi os 
ela enfrentaria no futuro. Ao ser aconselhada, Ester foi preparada para tomar uma postura 
corajosa ao lado de Deus. Ester tinha uma relação com Deus que a capacitou a ser o meio para 
salvar o Seu povo.

Deus tem sonhos para Seus fi lhos também. Exploremos a história de Mardoqueu e Ester e 
descubramos como você pode preparar seus fi lhos para tomarem uma decisão corajosa ao lado 
de Deus.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:
•  Saber que Jesus necessita que eu inculque as crenças bíblicas e valores espirituais 

em meu fi lho.
• Sentir a convicção de preparar meu fi lho a permanecer fi rme por Jesus.
• Responder orientando e ensinando ao meu fi lho a enfrentar os desafi os da vida.
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Descubra

1.   Leia Ester 2:5-10. 

a) O que esta passagem nos diz sobre Mardoqueu?

b) O que esta passagem nos diz sobre Ester?

2. Em Deuteronômio 6:4-9, 

Moisés apresenta o chamado de Deus ao Seu povo. Como Mardoqueu ao ser o mentor de 
Ester refl etiu este mandamento de Deus do Antigo Testamento a pais e mentores?

3. Leia Ester 2:11. 

De que maneira Mardoqueu continuou sendo mentor de Ester mesmo depois que ela foi 
levada de seu lar?

4. Leia Ester 2:17-20 

a)  Como sabemos que Mardoqueu continuou sendo uma infl uência na vida de Ester mesmo 
depois  de ser rainha?

b) Por que isso é signifi cativo?

5. Leia Ester 4:5-11. 

O terceiro capítulo de Ester descreve o complô de Hamã para destruir todos os judeus na 
Pérsia. O capítulo 4 revela a angústia de Mardoqueu por seu povo. 

a) O que Mardoqueu inculcou na mente de Ester para que ela fi zesse?

b) Como Ester respondeu?

6. Leia Ester 4:12-14. 

Como Mardoqueu desafi ou Ester?

7. Leia Ester 4:15-17. 

a) Como Ester se preparou para o eminente desafi o? 

b) Como Mardoqueu demonstrou contínuo apoio a Ester?

8. Leia Ester 5:1-4; 7: 1-4. 

Como sabemos que Mardoqueu foi efetivo ao preparar Ester para tomar uma postura corajosa 
diante de Deus?
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Escolha

Como Mardoqueu, você pode preparar seus fi lhos para agir valorosamente por Jesus. Isso não 
acontece por acidente. Deuteronômio 6 chama pais e mentores a serem intencionais no cultivo 
do conhecimento da Bíblia e dos valores espirituais em seus fi lhos.

Em oração, refl ita nos desafi os que seu fi lho enfrenta agora mesmo e aqueles que vai enfrentar 
nos próximos anos.

Nome do fi lho Desafi o agora Desafi os futuros Coisas especifi cas que posso 
fazer para aconselhá-lo(a)

A.

Deus está me chamando para abordar os desafi os que meu fi lho enfrenta agora mesmo e 
aqueles que ele enfrentará no futuro?

B. 

O que o Espírito Santo está me instando a fazer para ser um mentor intencional de meu fi lho 
para Jesus?
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Aplicação

Mardoqueu despertou em Ester o entendimento de que a crise de seu povo era uma 
oportunidade para tomar um passo à frente e fi rmar-se valorosamente para Deus.

C. 

Repasse a lista dos desafi os que seus fi lhos enfrentam. Que coisas específi cas eu posso fazer 
para fortalecer meu fi lho para enfrentar estes desafi os, por exemplo: afi rmar as fortalezas que 
vejo nele(a); dar-lhe promessas bíblicas específi cas; ajudá-lo(a) a memorizar as Escrituras; 
contar-lhe histórias da Bíblia e histórias que edifi quem o caráter; contar-lhe como você tem 
vencido os obstáculos mediante a graça de Deus, etc. Escreva as ideias na coluna 4.

D. 

Mardoqueu manteve uma fi el vigilância por Ester, vindo cada dia para perguntar por seu 
bem estar. Que área da vida de meu fi lho requer minha vigilância agora mesmo? Que passos 
preciso tomar para ser vigilante nesta área?

E. 

Identifi que promessas da Bíblia que posso inculcar em meu fi lho para ajudá-lo(a) a fi rmar-se 
valorosamente pelo que é correto.

PONTO DA GRAÇA

Identifi que um desafi o atual que seu fi lho está enfrentando e uma ideia específi ca de conselho 
que você pode dar-lhe esta semana para ajudá-lo(a).
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LIÇÃO 12

Aventura do Discipulado - Jesus

Conexão 

É importante ter um plano antes de começar um projeto. É vital que os pais e mentores 
tenham um plano para ajudar seus fi lhos a serem discípulos comprometidos com Jesus. Ter 
um plano é parte de ser intencional na orientação dos seus fi lhos a se aprofundar em seu 
relacionamento com Jesus.

Nesta lição de hoje, vamos descobrir o plano de Jesus para fazer discípulos e como podemos 
seguir seu exemplo em fazer de nossos fi lhos discípulos de Jesus.

Discipulado cristão é confi ar em Jesus Cristo a cada dia enquanto Ele molda a minha 
vida e me envia para discipular outros.

Nesta lição, eu vou crescer em confi ança em Jesus ao:

• Saber que posso discipular meu fi lho para Jesus.

• Sentir o poder para nutrir espiritualmente meu próprio fi lho.

• Responder comprometendo-me a participar nos pequenos grupos de Pegadas para 
Filhos.
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1. Leia João 3:1-3. 

a) O que Jesus disse a Nicodemos que ele necessitava fazer?

b) O que isso tem que ver com o discipulado?

2. Leia João 4:7, 11-18. 

a) O que disse Jesus à mulher samaritana que ela necessitava?

b) O que isso tem a ver com discipulado?

3. Leia Mateus 19:16-21. 

a) O que disse Jesus que o jovem rico deveria fazer?

b) O que isso tem a ver com o discipulado?

4. Leia Lucas 10:38-42. 

a) Segundo Jesus, o que Marta devia fazer?

b) O que isso tem a ver com o discipulado?

5. Leia Mateus 6:33.  

Que características de discipulado são descritas aqui?

6. Leia João 8:31,32. 

Que características de discipulado são descritas aqui?       

7. Leia João 15:5,8. 

Que características de discipulado são descritas aqui?   

     

 8. Leia João 13:34,35.

 Que características de discipulado são descritas aqui?

 9. Leia Mateus 28:19,20. 

Que características de discipulado são descritas aqui?           

Descubra
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Escolha

A. 

O que eu quero que Deus faça por mim pessoalmente como Seu discípulo enquanto eu avanço 
com meu fi lho na experiência do pequeno grupo de Pegadas para Filhos?

B. 

Por que sou eu a melhor pessoa para discipular meu fi lho para Jesus?

C. 

Que objetivos tenho para meu fi lho e como avançamos na experiência do pequeno grupo de 
Pegadas para Filhos?

D. 

Que tipo de planejamento preciso fazer em minha agenda para ter tempo para assistir ao 
pequeno grupo de Pegadas para Filhos?

E. 

Há atividades que posso deixar de ir a fi m de me concentrar no discipulado de meu fi lho no 
Pegadas para Filhos, por exemplo, esportes, música, férias, curso de crescimento profi ssional?
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Aplicação

É importante que você pai/mentor facilite a experiência do discipulado para seu fi lho e como 
avançar na experiência do pequeno grupo de Pegadas para Filhos. Aqui há alguns conselhos 
para fazer desta experiência uma experiência carregada de poder para seu fi lho:

PRIMEIRO CONSELHO:

Ore para que o Espírito Santo o guie.

  SEGUNDO CONSELHO:

  Foque-se na jornada de discipulado de seu fi lho.

     TERCEIRO CONSELHO:

     Comprometa-se no Processo:

     •  Participe ativamente a cada semana.

     •  Dê seguimento às atividades em casa.

PONTO DA GRAÇA

Ore para que o Espírito Santo prepare você e a sua família para a aventura do discipulado de 
Pegadas para Filhos.

1
2

3


