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SEGUNDA-FEIRA- Servindo na Igreja – Jo 12:26; Rm 12:10; 1 Pe 4:10; Fil 2:5-7 

Quando falamos sobre o projeto de Deus, nos referimos à vontade perfeita de Deus. Ou seja, aquilo que ele sempre 
sonhou para sua criação. Servir é um projeto de Deus. Devemos servir na nossa casa e à igreja assim como Jesus fazia. 

1- De acordo com João 12:26, o que Deus fará com aquele que servir aos outros? 

2- Você já viu um cientista fazendo experimentos para chegar a uma descoberta incrível? De forma parecida, a Bíblia 

diz que nós podemos descobrir o projeto de Deus! Para isso, Romanos 12 nos dá uma instrução importante. Que 

instrução é essa? 

3- Como eu posso servir no Connect? 

4- Como podemos refletir Jesus, em ações e comportamento? 

5- Desafio: Sirva de alguma maneira na sua casa. 

TERÇA-FEIRA- Ajudar os necessitados- Mt 5:16; Mt 25:35-40; Gl 6:2; Jo 15:12 

O projeto de Deus é tão valioso que não conseguimos comprá-lo. Dar tempo e recursos, é uma demonstração de 
amor pelo próximo. Devemos ajudar com o que temos. Generosidade é um ponto essencial no cristianismo. 

1- Segundo Mateus 5:16, ao servir e fazer boas obras segundo a Bíblia, estamos glorificando quem? 

2- Devemos tratar os outros como se estivéssemos tratando a quem? 

3- Reflita: Quantas pessoas você tem auxiliado para lhes ajudar com seu fardo? 

4- Cite práticas em seu dia a dia para servir aos outros. 

5- Ore pelos necessitados de sua cidade. 

QUARTA-FEIRA — Batismo- Mt 28:18-20; At 2:38; Romanos 6:4; Mt 3:13 

Deus é amor, Ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. E, por meio do batismo estamos declarando 
Jesus, filho de Deus como nosso Senhor e Salvador, aceitando que ele morreu para que nós tivéssemos VIDA!! 

1- De acordo com a Bíblia, como devemos batizar nossos irmãos? 

2- Qual a importância do batismo? 

3- O que é necessário para ser batizado? 

4- De acordo com Mateus 3:13 quem é nosso maior exemplo de batismo? 

5- Se você ainda não tomou essa decisão pelo batismo, ore a Deus pedindo para que ele confirme isso no seu 

coração, converse com seus pais, e bora pra ação!! 

QUINTA-FEIRA—Fidelidade e generosidade- 2 Co 9:7; Sl 33:4; Hb 10:23; Pv 

11:25; Lc 16:10; Sl 86:15 

Deus é fiel, rico em amor, e nos ensina sobre ser generoso. Segundo a Bíblia, o generoso prosperará. Aprendemos no 
Connect que, generosidade e fidelidade a Deus são essenciais na nossa vida!!!! 

1- O que significa a palavra dízimo? 

2- Quais são as três igrejas ‘’filhas’’ da NIB Cascavel? 

3- Como devemos agir segundo Lucas 16:10? 

PARA MEMORIZAR: Mateus 5:16 

 

PARA MEMORIZAR: João 12:26 

PARA MEMORIZAR: Rom. 12:10 
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4- Por que é importante frequentar uma igreja? 

5- Desafio: Convide um amigo para participar próximo domingo do Connect. 

 
 

 

Nessas semanas que passaram, aprendemos um pouco mais sobre família e relacionamentos.  
As perguntas de hoje estão relacionadas a tudo que vimos!! Espero que você possa ter aprendido e se aprofundado 
cada vez mais na vontade de Deus. 
1- Você notou algum motivo para alegria na sua família essa semana? Anote em algum lugar que você possa lembrar 

daqui a algumas semanas e agradecer! 

2- Segundo Gênesis 9, quem foi um homem que salvou toda sua família por causa da sua obediência a Deus? 

3- Segundo Efésios 6:1-2, qual o primeiro mandamento com promessa? 

4- Anote 5 práticas para que você possa influenciar dentro da sua casa. 

5- Decida fazer diferença na sua casa, ore a Deus pedindo sabedoria para lidar com sua família. 

SEXTA-FEIRA – A família- Gn 1:28; Ef 5:33; Gn 9; Ef 4:32; Pv 24:27; Ef 6:4;     

Ef 6:1-2 
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