
 

 

 

SEGUNDA-FEIRA — João 3:16 / João 1:12 

Iniciamos mais uma série no Connect! Nessa série, iremos aprender sobre a nossa identidade. Com a identidade restaurada, 

você conseguirá vencer seus pecados, reinará sobre seus medos, dúvidas, angústias e terá vida plena. 

Deus nos criou e nos ama!! E Ele deseja que todos nós sejamos seus filhos. Mas como assim? Todos nós já não somos filhos de 

Deus? Vamos juntos descobrir o que Deus nos fala sobre isso?  

1- Quando Adão e Eva pecaram, o DNA do pecado passou a fazer parte da natureza humana. Desde então, a humanidade foi 

separada da presença de Deus. Com isso, todos nós nascemos destinados a morte eterna.  Mas Deus desejava nos resgatar. 

>>Responda: o que Deus fez para que pudéssemos ter a vida eterna? (João 3:16) 

2- Deus nos criou e nos ama! Responda: como podemos nos tornar filhos de Deus? O que devemos fazer? (João 1:12)  

3- Quando reconhecemos Jesus como nosso salvador e convidamos Ele para morar em nosso coração, é como se tivéssemos 

nascido novamente, somos feitos filhos de Deus por adoção. Escreva em seu caderno: 03 coisas que um filho ganha de seu pai 

(exemplo: afeto, moradia...) 

4- Escreva em seu caderno: uma lição e uma decisão que você teve hoje em sua meditação. 

5- Ore agora agradecendo a Deus a oportunidade de se tornar filho(a) de Deus. (   )Orei 

TERÇA-FEIRA — Romanos 8:17 / João 3:4-6 / 1 Coríntios 5:17 

Deus é um pai perfeito de amor infinito. Ele cuida de seus filhos (nós) com amor e justiça. Como filhos de Deus, também 

precisamos agir como filhos da luz.  

1- A filiação em Deus Pai te dá a possibilidade de caminhar lado a lado com Jesus, liberdade de conversar com o Espírito Santo, 

privilégio de ser o filho do Todo Poderoso. Você já tomou a decisão de receber Jesus como o seu Salvador e assim se tornar 

um filho amado de Deus? Se sim, escreva no seu caderno: como foi que você tomou essa decisão?  

>> Leia agora João 3:4-6 

2- Se você já tomou essa decisão faça uma oração agradecendo a Deus por isso. Converse com seu pai! (   )Orei 

>> Mas se você ainda não se decidiu, pense sobre isso. Convide Jesus para entrar em seu coração. Receba hoje a paternidade 

de Deus. Faça uma oração sincera convidando Jesus para entrar em sua vida. Quando recebemos Jesus, passamos a sermos 

filhos de Deus por direito e passamos a ser herdeiros de Deus. (Romanos 8:17)  

(   ) Aceitei a Cristo hoje como meu Senhor e meu Salvador 

3 – Como filhos de Deus, precisamos ter atitudes que correspondam a um filho da luz. Leia 1 Coríntios 5:17 e Gálatas 5:22-23, 

e escreva em seu caderno: quais são os frutos do Espírito que você precisa melhorar na sua vida?  

4- Qual decisão você precisa tomar hoje? Escreva agora em seu caderno.  

5- Se você tem falhado em praticar algum fruto do Espírito, ore agora pedindo perdão a Deus e peça a ajuda para dar bons 

frutos. (   )Orei 

QUARTA -FEIRA — I João 5:18 / Salmos 37:07  

Assim como você tem direitos como filho(a) de seus pais, nós também temos direitos quando nos tornamos filhos do rei, filhos 

de Deus. Deus é nosso Pai, Ele nos ama e nos dá privilégios. 

1- Leia o texto de 1 João 5:18 e escreva: qual a promessa de Deus para seus filhos? 
2– Muitas vezes, em nossas vidas nos sentimos frágeis ou fracos diante de alguma situação difícil. Mas, precisamos ter certeza 
que Deus nos protege e cuida de cada detalhe da nossa vida. Você tem sentido que precisa confiar mais no cuidado de Deus 
em sua vida? Escreva agora em seu caderno, qual o problema/dificuldade que você te enfrentado em sua vida. 
3- Leia o texto de Salmos 37:7 e escreva agora uma oração de gratidão a Deus pelo seu amor e cuidado. 
4- Como nosso Pai, Deus nos protege do mal e o Maligno não nos atinge (1 João 5:18). Você tem algum medo? Escreva em seu 
caderno. 
5- Decida hoje confiar na proteção e no cuidado de Deus!!!  

 

Eu, _________________ decido confiar que Deus me ama e cuida de mim, não preciso temer nenhum mal. 

 

 

PARA MEMORIZAR: João 3:16 

PARA MEMORIZAR: 1 João 5:18 

PARA MEMORIZAR: 1 Cor. 5:17 

SEMANA 1 



 

 

QUINTA-FEIRA — 1 João 1:8-9 / Provérbios 28:13 / 1 Pedro 2:22 / João 16:33 

Uma das mentiras que satanás usa para nos enganar é, dizer que porque pecamos, o Senhor não nos ama mais e perdemos 

nosso direito como filhos de Deus. Mas, não é isso que a Bíblia nos ensina. 

1- Leia Provérbios 28:13, e responda:  

a) O que acontece com quem esconde seus pecados? 

b) O que acontece com quem confessa seus pecados? 

c) Qual deve ser a sua atitude como filho(a) de Deus quando cometer um pecado? 

2- Existe alguém que não tenha pecado? (1 João 1:8) 

3- Somente Jesus não pecou (1 Pedro 2:22) porque Ele é santo e puro.  Nós vivemos num mundo cheio de pecado, e 

precisamos lutar contra nossas próprias más vontades, maus pensamentos e vencer as tentações. Mas, Jesus disse que isso 

não seria fácil. Leia João 16:33 e responda em seu caderno: 

a) O que Jesus disse que teríamos nesse mundo? 

b) O que devemos ter, quando passarmos por problemas? 

c) Quem venceu o mundo? 

d) Somos filhos do vencedor (Jesus) ou do perdedor (diabo)? 

e) Podemos vencer também as tentações e dificuldades, tendo bom ânimo?  

4- Decida agora se esforçar para ter uma vida de santidade. Escreva essa decisão em seu caderno. 

5- Ore agora agradecendo a Deus que não existe mentira que satanás lance sobre sua mente que vá te enganar sobre sua 

identidade de filho(a) amado(a) de Deus. 

 

SEXTA -FEIRA — Romanos 8:1 / Romanos 8:38 e 39 

Às vezes, em nossa vida, passamos por situações que nos deixam tristes. As coisas parecem que não dão certo, ou não 

acontecem como queríamos. E aí vem um sentimento de que estamos sozinhos, ou de que não somos amados por nossa 

família e nem por Deus.  

1- Você já se sentiu sozinho(a), sem amigos, ou sem importância? Qual foi a situação? 

2 - Uma outra situação que nos faz no sentir longe do amor de Deus acontece quando cometemos um erro, e achamos que 

Deus se decepcionou conosco, ou que não merecemos esse amor tão perfeito. Você já cometeu algum pecado e pensou que 

Deus não te perdoaria?  

>> Saiba que o amor de Deus por nós não depende do que façamos. Deus é amor. Se você se sente sozinho(a) ou acha que 

Deus não te perdoou de algo, saiba que isso é uma mentira de satanás para te afastar do amor de Deus.  

3- Leia Romanos 8:1 e responda em seu caderno: existe alguma condenação para quem é filho(a) de Deus? 

4- Revise sua meditação desde segunda e escreva aquilo que mais te chamou atenção nessa semana. (   )Escrevi 

5- Revise seus versículos e fale para alguém. (    ) Falei para: _______________ 

6- Ore agora pedindo para Deus cuidar da sua mente e que você NUNCA se esqueça que Deus te ama muito. 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


