
DESAFIO – OUTUBRO DE CONEXÃO 
 
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. 
 

 
 

Segunda-feira – A importância da convivência 
E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. 

Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, 
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia. (Hebreus 10:24,25) 

ENTENDENDO: 
- O que quer dizer “consideremo-nos” uns aos outros, neste versículo? (dica: consulte o dicionário, ou dá um 
“google”) ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
- Para que devemos nos considerar? Explique: __________________________________________  
- Escreva a segunda parte desta passagem, a partir do “Não deixemos...), em suas próprias palavras como se 
precisasse explicar par alguém: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é grande, por isso é um Desafio! Vamos lá! Memorize agora! 
DESCOBRINDO A LIÇÃO:  
- Por que é importante não deixarmos de conviver uns com os outros? ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
- Pela lógica, o que vai acontecer segundo esse versículo, se eu deixarmos de vir a igreja e de convivermos uns com 
os outros? ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
- Escreva um exemplo pessoal, positivo ou negativo, da lição deste versículo sobre a importância de frequentarmos 
a igreja e convivermos uns com os outros: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
FAZENDO UMA DECISÃO: Tome pelo menos uma decisão a respeito do seu compromisso e esforço para frequentar 
mais a igreja e as atividades do Nova Teens: 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 – Aceitem-se 
Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a 

Deus. (Romanos 15:7) 
ENTENDENDO: 
- O que quer dizer “aceitem-se” uns aos outros, neste versículo? (dica: consulte o dicionário, ou dá um “google”) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
- Qual é o oposto de aceitar?____________________________________________________________________  
- Escreva esse versículo em suas próprias palavras como se precisasse explicar par alguém: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
MEMORIZANDO: Memorize agora! 
 
DESCOBRINDO A LIÇÃO:  
- Por que devemos nos aceitar, segundo o versículo? Explique____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
- De que maneira Cristo te aceitou, que você possa fazer da mesma forma com pessoas que você não gosta ou 
considera erradas?_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
- Escreva um exemplo pessoal, positivo ou negativo, da lição deste versículo sobre a importância de aceitarmos uns 
aos outros: ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
- 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 passar a aceitar as pessoas: Eu 
decido_______________________________________________________________________________________
COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO! 
 

Quarta-feira – Suportem uns aos outros 
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. (Efésios 4:2)  
 
ENTENDENDO: 
- O que significam essas palavras? (dica: consulte o dicionário, ou dá um “google”) Humilde: ___________________ 
__________________Dócil:_______________________________ Paciente: _______________________________ 
Suportar: _____________________________________________________________________________________ 
- Agora escreva o oposto de cada uma dessas palavras: Humilde: __________________ Dócil:______________ 
Paciente: _______________________________ Suportar: _______________________.  
 
MEMORIZANDO: Memorize agora! 
DESCOBRINDO A LIÇÃO:  
- Leia o versículo novamente e identifique qual palavra resume todo o ensinamento do versículo: Explique: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
- Escreva um exemplo pessoal, positivo ou negativo, da lição deste versículo sobre a importância de suportar em 
amor: _______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
- 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 melhorar essas qualidades que o versículo 
descreve: Eu decido_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO! 
 

Quinta-feira – A verdadeira Humildade 
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si 

mesmos. (Filipenses 2:3) 
ENTENDENDO: 
- O que quer dizer “ambição egoísta” e “vaidade”, neste versículo? (dica: consulte o dicionário, ou dá um “google”) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
- Reescreva esse versículo em suas próprias palavras como se precisasse explicar par alguém:__________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Memorize agora! 
DESCOBRINDO A LIÇÃO:  
- Quais os principais exemplos de egoísmo que a maioria das pessoas cometem que você poderia escrever aqui? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
- Escreva a última vez que você abriu mão de algo pra você, em benefício de outro. Se não lembra, escreva o que 
pode fazer de maneira prática para pensar mais nos outros do que em você :___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
- 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 ser menos egoísta e mais humilde: Eu 
decido_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO! 
 

Sexta-feira – A importância da convivência 
Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. (1 Pedro 4:8) 

  
ENTENDENDO: 
- O que quer dizer “sinceramente”, neste versículo? (dica: consulte o dicionário, ou dá um “google”) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
- Para que devemos amar sinceramente? Explique: ____________________________________________________  
- Reescreva este versículo como se fosse explicar para alguém: ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Memorize agora! 
DESCOBRINDO A LIÇÃO:  
- O que seria um exemplo de amor sincero? _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 



- E o que seria um amor “fake”? __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
- Escreva um exemplo pessoal, positivo ou negativo, da lição deste versículo sobre a importância de um amor sicero: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
- 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 do seu compromisso e esforço para frequentar 
mais a igreja e as atividades do Nova Teens: Eu decido__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
COMPARTILHE SUA DECISÃO COM DEUS ORANDO!  
 
 
 

 )  

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 

E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos 
de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, 
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia. (Hebreus 10:24,25) 
 
- Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que 
vocês glorifiquem a Deus. (Romanos 15:7) 
 
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com 
amor. (Efésios 4:2)  
 
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros 
superiores a si mesmos. (Filipenses 2:3) 
 
Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 
(1 Pedro 4:8) 

 
 
 

 
 

 


