
DESAFIO 2– OUTUBRO DE CONEXÃO 

(29/10 a 02/11) 

 
Neste mês de outubro estamos focados em aprender e estimular a unidade, o amor e a comunhão uns com os 

outros. Deus quer que cresçamos nessa área e nos tornemos um grupo mais unido e que possamos contar uns com 

os outros. Esta semana continuaremos com o Desafio!! Vem com a gente! 

 

 
 

Segunda-feira – A mesma atitude 

Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se 

a pessoas de posição inferior. (Romanos 12:16a) 

ENTENDENDO: 

- O que quer dizer “ter a mesma atitude” uns para com os outros, neste versículo? (dica: O que quer dizer atitude?) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- O que significa “associar-se”? Explique: ____________________________________________________________  

- Escreva a segunda parte desta passagem, a partir do “Não sejam...), em suas próprias palavras como se precisasse 

explicar par alguém: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Memorize agora! 

DESCOBRINDO A LIÇÃO:  

- O que demonstra a respeito do coração de uma pessoa, quando ela trata as pessoas de maneira diferente? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- De que maneira prática você poderia melhorar para cumprir essa ordem de “associar-se” com as pessoas que você 

juga serem inferiores que você?_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- Escreva um exemplo pessoal, positivo ou negativo, da lição deste versículo sobre a importância de não ligarmos 

para o status da pessoa, para ser amiga dela:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

FAZENDO UMA DECISÃO: Tome pelo menos uma decisão a respeito do seu compromisso e esforço para se conectar 

mais com outros adolescentes do Nova Teens e do seu GA: Eu decido____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO! 

 

 

 

 

 

Meditação estilo “Raiz”!  

- Neste desafio vamos estimular vocês a praticarem os passos de uma meditação conforme 

aprendemos no Um com Deus:  

ENTENDER > MEMORIZAR > DESCOBRIR A LIÇÃO > FAZER UM DECISÃO > COMPARTILHAR COM DEUS 

A DECISÃO (ORAR) 

 



 

 

Terça-feira – Fardos pesados 

Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. (Gálatas 6:2) 

ENTENDENDO: 

- O que são “fardos”? (dica: consulte o dicionário, ou dá um “google”)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- Escreva esse versículo em suas próprias palavras como se precisasse explicar par alguém: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZANDO: Memorize agora! 

 

DESCOBRINDO A LIÇÃO:  

- O que seria nos dias hoje, “fardos” que os adolescentes carregam? Explique: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- Você tem algum “fardo pessoal” que ficaria muito mais leve se alguém te ajudasse a levar?__________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- Escreva um exemplo pessoal, positivo ou negativo, da lição deste versículo _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- Como eu poderia aplicar esse ensino de hoje no Nova Tens ou no meu GA?_______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

FAZENDO UMA DECISÃO: Tome pelo menos uma decisão a respeito de levar o fardo uns dos outros: Eu 

decido_______________________________________________________________________________________

COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO! 

 

Quarta-feira –  De cara Limpa 

Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas (Colossenses 3:9) 

 

ENTENDENDO: 

- Cite exemplos de mentiras que muitos contam em nosso dia-a-dia, que já caiu na normalidade e ninguém liga: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

- Agora escreva como seria o oposto desses exemplos que você citou encima: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 

MEMORIZANDO: Memorize agora! 

DESCOBRINDO A LIÇÃO:  

- Ser falso, é uma espécie de mentira. Na sua opinião, qual é a pior consequência de uma pessoa falsa: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- Escreva um exemplo pessoal, positivo ou negativo, da falsidade ou da transparência na sua vida: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



- Como eu poderia ser mais verdadeiro e transparente nos meus relacionamentos,  Nova Teens ou no meu GA? 

_____________________________________________________________________________________________ 

FAZENDO UMA DECISÃO: Tome pelo menos uma decisão a respeito de melhorar a sua transparência em seus 

relacionamentos: Eu decido______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO! 

 

Quinta-feira – Perdão 

Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou 

vocês em Cristo. (Efésios 4:32) 

ENTENDENDO: 

- O que quer dizer “bondosos” e “compassivos”, neste versículo? (dica: consulte o dicionário, ou dá um “google”) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

- Segundo esse versículos, porque devemos perdoar uns aos outros?:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Memorize agora! 

DESCOBRINDO A LIÇÃO:  

- Qual é o tipo de coisa que você tem mais dificuldade de perdoar? Por que? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- Escreva a última vez que você precisou ser bondoso ou compassivo com alguém. Se não lembra, escreva o que 

pode fazer de maneira prática ser mais bondoso ou compassivo com as pessoas :___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- Existe alguém que fez algo que você não gostou, ou te ofendeu, e você ainda não perdoou?________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

FAZENDO UMA DECISÃO: Tome pelo menos uma decisão a do ensino de hoje: Eu decido_____________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO! 

 

Sexta-feira – Amor e Honra 

Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 

(Romanos 12:10) 

ENTENDENDO: 

- O que quer dizer “amor fraternal”, neste versículo? (dica: consulte o dicionário, ou dá um “google”) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- O que quer dizer “honra”? Explique: ______________________________________________________________  

- Reescreva este versículo como se fosse explicar para alguém: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Memorize agora! 

DESCOBRINDO A LIÇÃO:  

- Se o versículo diz “dediquem-se” é porque não deve ser feito de qualquer jeito. Como você poderia se dedicar 

mais ao amor fraternal?_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- De que maneira prática você poderia dar mais honra aos seus amigos e colegas, e também aos adolescentes do 

Nova Teens ou do seu GA:  ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



- Escreva um exemplo pessoal, positivo ou negativo, da lição deste versículo sobre a importância de um amor 

fraternal ou de dar honra a uma pessoa:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

FAZENDO UMA DECISÃO: Tome pelo menos uma decisão a respeito do seu compromisso e esforço para amar mais 

e dar mais honra: Eu decido_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO!  

 

 

 

 

 

 

 )  

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam 

dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. (Romanos 12:16a) 
 

Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. (Gálatas 6:2) 

 
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas  

(Colossenses 3:9) 
 

Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como 

Deus perdoou vocês em Cristo. (Efésios 4:32) 
 
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a 

vocês. 
(Romanos 12:10) 

 
 

 
 

 


