
     

NOME:........................................................................................                                         PROF.__________ 

LIÇÃO 1 – O ALVO DO HOMEM 

 

Deus planejou e executou a obra da criação para revelar e comunicar quem Ele é e como ele é, sua 
personalidade, seu caráter, etc. (Atos 17:24-27; Romanos 1.20)  

O alvo de deus para o ser humano é que o homem o _______________ e se ___________________ com Ele.  

 

“Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.” 

(João 17:3) 

1. O QUE DEUS QUER?  

  “Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da 
mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também 
estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”. (Jo 17:20,21) 

*É ISTO QUE DEUS QUER: __________________________ !!!* 

A que nível está o seu conhecimento de Deus? Numa escala de um a dez, como você avaliaria a sua 
intimidade com Deus? 

POUCA INTIMIDADE         0   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10        MUITA INTIMIDADE 

Intimidade não se desenvolve instantaneamente ou automaticamente. Relacionamento desenvolvem-se 
progressivamente ao passo que nós investimos nossa energia. Ser um cristão é casar-se com o próprio Deus.  

 

2. QUATRO ÁREAS DE RELACIONAMENTO 

Para nosso estudo, as áreas em que focalizaremos serão as seguintes: 

União de ________________: a entrada do Espírito de Deus no ser humano.  

União de __________________: se refere ao aprendizado de como Deus pensa e de como nós podemos 
compartilhar os nossos pensamentos e emoções com ele.  

União de _____________________: implica em descobrir a vontade de Deus ou o propósito dEle para nós, e 
buscarmos o mesmo. 

União de _________________: fala da entrega do nosso corpo físico a Deus para sermos sua presença física 
na terra.  

 

TAREFA:  

1. Memorizar 17.3.  
2. Memorize as quatro áreas de união com Deus.  
3. Todo dia desta semana, tire um minuto e peça que Deus, o criador dos céus e da terra, pai de Jesus 

Cristo, se revele a você e mostre a você como melhor amá-lo.  

 

UM COM DEUS - TEENS 

 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a liderança do Nova Teens para 
marcar dia e hora da segunda chamada, que deverá ser feita até a sexta-feira na semana seguinte à prova.  
- Média para aprovação no IMERSÃO: 6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (3,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (2,0) + PROVA (4,0) – TOTAL: 10,0 
 

      

 


