
 

UMA IGREJA, UMA FAMÍLIA 

Olá querido junior!!!! Vamos juntos meditar na palavra de Deus!!! 

SEGUNDA-FEIRA — IGREJA FAMÍLIA- ATOS 2:42-47  
Olá queridos juniores! Temos aprendido muito sobre a família, e isso é muito maravilhoso! 

1- Do que você se lembra lendo esse texto de Atos 2:42-47? 

2- Essa comunidade se parece com o quê? 

3- Você acha que se parece com uma grande família? Por quê?  

4- Deus nos deu uma família biológica. Isso mesmo. Seu pai, sua mãe, seu(s) irmão(s) são sua família biológica, e eles 

foram escolhidos por Deus. Ore por sua família. 

TERÇA-FEIRA — IGREJA PRIMITIVA. Atos 2:42-47 
A igreja primitiva foi o modelo deixado por Jesus de como deve ser uma igreja. 

1- Quais eram as 4 atividades principais em Atos 2:42-47? 
2- Deus quer que tenhamos uma grande família espiritual na igreja. Na igreja, podemos encontrar apoio, ajuda e 
encorajamento uns com os outros. Você já tinha pensado na igreja dessa forma? 
3- Quando você precisar de ajuda você pode encontrar na igreja. Escreva as áreas de sua vida que você tem dificuldade 
e procure ajuda com os professores do Connect. 
4 – Termine orando por nossa igreja, pelo Connect e por sua família. 
 

QUARTA-FEIRA — OS PROPÓSITOS – Salmos 68:04 / Salmos 9:1-02 
/ I Crônicas 16:34 
Desenvolvemos nossas atividades na Nova Igreja Batista em Cascavel baseadas na igreja primitiva que foi o modelo 

ensinado por Deus em sua palavra. Essas atividades são nossos 6 propósitos, ou seja, nossos 6 E´s.  

1 – Você se lembra quais são os 6 propósitos da nossa igreja? Vamos te dar uma ajudinha pra você lembrar: 

E_ _ GR _ _ D _ _ _ R / E V _ _ G E _ _ _ A R / _ N T _ R M A _ / E _ S I _ A R / E N _ R E _ _ R / _ _ V I _ R. 

2- Como você acha que pode Engrandecer a Deus com sua vida? Você pode engrandecer a Deus em todo tempo! 

Porque você é a igreja de Cristo! 

3- Escreva um poema, ou uma carta, para Deus engrandecendo-O por tudo que Ele é. Você pode procurar inspiração 

no livro de Salmos. 

4- Termine orando e agradecendo a Deus por Sua bondade, fidelidade e amor por nós. 

 

QUINTA-FEIRA — EVANGELIZAR – Marcos 16:15 / Atos 1:08 
 

Deus nos deu a missão de Evangelizar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. 

1- Temos um tesouro que é a mensagem de salvação em Jesus. A mensagem de salvação funciona como um remédio 

que cura de uma doença. Mas, nesse caso é a cura para alma que vai nos dar a vida eterna. Pense sobre isso. Você tem 

anunciado o evangelho para seus amigos?  

2- Para falar de Jesus para as pessoas precisamos estar conectados com o Espírito Santo de Deus, ele pode nos instruir. 

Esteja atento a voz do Espírito Santo. Como você pode desenvolver uma vida de intimidade com Deus e estar 

conectado o tempo todo com o Espírito Santo de Deus?  

3- Pense em alguns amigos seus, ou familiares, que precisam conhecer a Jesus. Escreva o nome deles em seu caderno e 

ore por eles. 

4- Peça a Deus também coragem e ousadia para evangelizar as pessoas. Escreva 2 formas criativas de evangelizar. 

Compartilhe no Connect o que você pode fazer para falar de Jesus. E coloque em prática essas atitudes. 

PARA MEMORIZAR: ATOS 2:42 

PARA MEMORIZAR: ATOS 2:43 

 

PARA MEMORIZAR: ATOS 2:46 
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UMA IGREJA, UMA FAMÍLIA 

 

SEXTA-FEIRA - ENTURMAR E ENSINAR – Salmos 133:01 / Mateus 28:19-20 / II 
Timóteo 2:15 

É tão bom ter amigos que compartilham da mesma fé, que amam a Jesus assim como nós!!! 

1- Quando evangelizamos uma pessoa, podemos convidá-la para participar da igreja com a gente. E, quando ela vem 

é importante que ela se sinta bem recebida. Você tem procurado receber bem os novos juniores que vem no 

Connect? Procura puxar assunto e conversar? Se você precisa melhorar nisso, faça uma oração e peça a Deus que te 

dê coragem. E, se você já tem feito isso com naturalidade, ore e agradeça a Deus por isso.  

2- Outra tarefa muito importante para nós cristãos é: ensinar os novatos. Você pode fazer isso! É sua missão. Busque 

estudar a palavra de Deus. Leia o texto de II Timóteo 2:15 e escreva o que Deus falou ao seu coração. 

3- Termine esse momento de meditação orando e agradecendo a Deus por fazer parte da família Nova Igreja Batista 

e também pedindo sabedoria para praticar tudo isso que estamos aprendendo. 

4 - A gratidão e a reclamação estão muito ligadas. Uma pessoa que não é grata geralmente reclama bastante. Não é 

legal ficar perto de alguém reclamão. Será que você é um reclamão?  O que você faz quando alguma coisa, que foi 

planejada, em sua família não dá certo? Qual tem sido sua atitude? 

5- A gratidão é um estilo de vida. Se você sente que precisa ser mais grato, se esforce para praticar. Escreva em seu 

caderno todos os motivos que você pode agradecer. Olhe a sua volta, olhe pra sua família e seja grato a Deus por 

tudo que você recebeu de Deus. 
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