
Big Adventure para o lançamento de 5 de junho:

UMA CAMINHADA

NOME





GRUPO NET

Damos-te as boas-vindas ao grupo NET e à Big Adventure! 
No TeenStreet, reunimo-nos todos os dias em grupos NET 
para caminharmos uns com os outros. Aprendemos juntos, 
partilhamos e encorajamo-nos. Tirem um segundo para se 
conhecerem um pouco.

Diz ao resto do grupo como te chamas 

e de onde és.

Tentem adivinhar o segundo nome de 

cada um. Diz por que letra o teu nome 

começa, e deixa que cada pessoa do 

teu grupo o adivinhe. (Por exemplo, se 

o teu segundo nome for Maria, dizes

que a primeira letra é «M», e cada

pessoa dá um palpite sobre que nome

será).

O nosso nome forma grande parte de 

quem nós somos. Alguma vez quiseste 

mudar o teu nome? Se sim, para qual? 

Porquê?

Na sessão de hoje, ouvimos dizer que 

cada um de nós tem uma viagem ou 

caminhada a fazer. Deus convida-nos a 

segui-lo. Começámos por ouvir falar do 

convite que Deus fez a Moisés. Moisés 

enfrentou muitos altos e baixos e nem 

sempre foi fácil. Quando Deus disse 

a Moisés que se fizesse ao caminho, 

Moisés não quis fazê-lo: pediu a Deus 

que usasse outra pessoa. Deu a Deus 

razões para não o escolher a ele. Ele 

não sabia bem quem Deus era, mas 

ao começar a caminhada, isso mudou. 

Deus disse-lhe que iria com ele e que a 

sua presença seria suficiente. Moisés 

tornou-se um homem que entendia o 

seu propósito e identidade e a pessoa 

que Deus o chamou para ser.

Moisés não nos parece o tipo de 

pessoa que Deus quereria usar; mas 

Deus usou-o e a outras pessoas como 

ele. Quando lemos a Bíblia, vemos 

que Deus usava pessoas imperfeitas 

constantemente.

Em conjunto, vamos pensar em 

algumas pessoas da Bíblia que fizeram 

grandes coisas. A seguir, vamos ver 

coisas não tão grandes que eles 

fizeram — e que a Bíblia também 
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Por toda a Bíblia vemos as viagens 

em que Deus levou aqueles que o 

seguiram. Caminhadas de emoção, 

sacrifício, amor, perdão, de 

regresso ao familiar e em direção ao 

desconhecido. Deus também tem 

nos conta. Por exemplo, vamos ver 

Mateus, um dos discípulos de Jesus. 

Mateus escreveu um dos livros da 

Bíblia! Em Mateus 10:3, ele descreve-

se a si mesmo como «o cobrador de 

impostos». Antes de ser seguidor de 

Jesus, ele trabalhava como cobrador 

de impostos, o que queria dizer que 

trabalhava para o inimigo do povo 

judeu, os romanos. Eles tinham 

invadido a sua terra, governavam-na 

e forçavam-nos a pagar impostos ao 

Império Romano. Era para os romanos 

que Mateus trabalhava. Não se pode 

dizer que as pessoas gostassem dele. 

Ele podia cobrar mais impostos ao 

povo e guardar esse dinheiro para 

si. Os cobradores de impostos eram 

conhecidos como traidores, ladrões e 

pessoas desonestas, e mesmo assim, 

Jesus escolheu Mateus. Ao aceitar o 

convite de Jesus, a vida dele mudou.

Nome da pessoa: O que ela fez de bom: O que ela fez de mau:

Mateus (discípulo de 

Jesus)

Seguidor de Jesus, 

escreveu um dos 

 evangelhos, líder na igreja 

primitiva.

Trabalhou para os romanos, 

tirou dinheiro ao próprio 

povo.

Rei David

Saulo (mais tarde 

 conhecido como Paulo)

outro:
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uma caminhada, uma viagem, para 

ti. Ele quer convidar-te para andares 

com ele, usares os talentos que ele te 

deu para o mostrar a outras pessoas, 

e fazeres parte da maior aventura 

alguma vez contada. Deus     

con hece-te, chama-te e envia-te. Ele 

tem uma viagem preparada para ti.

Esta é uma viagem para entendermos 

melhor o nosso propósito e identidade. 

Deus tem uma viagem para cada um 

de nós.

· Talvez alguns de nós estejam a

fazê-la e queiram aprender mais e

estar cada vez mais perto dele.

· Talvez alguns estejam a ouvir falar

desta ideia de uma caminhada com

Deus pela primeira vez.

· Talvez alguns de vocês estavam

numa viagem com Deus, mas

ficaram distraídos ou tomaram

algumas decisões que vos fizeram

sentir muito longe de Deus e da

jornada em que estavam.

· Talvez alguns de vocês desde

crianças que têm aprendido

sobre Deus e a Bíblia, mas nunca

sentiram como se isso fosse algo

pessoal ou influenciou a vossa 

própria vida.

· Outro:

Qual destes exemplos melhor descreve 

onde te encontras agora? (Se não 

te identificas com nenhum destes 

exemplos, diz onde sentes que estás 

agora). Partilha com o teu grupo.

Agradecemos-te a coragem e 

honestidade ao partilhar com o grupo! 

Onde quer que te encontres hoje, 

estamos mesmo felizes por estares 

aqui, e esperamos que te juntes a nós 

em agosto para conheceres melhor 

Moisés e esta caminhada que Deus 

tem para nós. Lembra-te de que Deus 

é real, que está presente e que quer 

puxar-te para mais perto, onde quer 

que estejas em relação a ele. Há uma 

caminhada. Deus criou-te, ama-te e 

quer que o conheças.
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BIG ADVENTURE

Começa por falar com Deus sobre o que te deixou a pensar 
na sessão principal ou no tempo em grupo. A seguir, pede a 
Deus que te dê abertura para ouvir o que ele quiser dizer hoje. 
(Falar com Deus é como falar com uma pessoa. Não tem de 
ser complicado nem bonito; é como falar com um amigo. Ele 
consegue ouvir-te mesmo que fales só para ti, na tua cabeça.)

Hoje vamos ver a história de outra pessoa que recebeu um convite de Jesus. 

Vamos ver o que ela respondeu.

Lê Mateus 19:16-26.

Nesta passagem, um homem vai ter com Jesus. Que pergunta lhe faz ele?

________________________________________________________ (v. 16)

No versículo 20, o homem diz a Jesus que já cumpriu os mandamentos. Jesus 

conhecia o coração deste homem; por isso, diz-lhe que faça uma coisa que lhe 

vai mostrar as suas prioridades. O que diz Jesus ao homem para fazer?

________________________________________________________ (v. 21)

Jesus sabia que o homem não queria fazer aquilo. Estava a mostrar-lhe que a 

vida eterna não era algo que ele podia ganhar fazendo coisas boas. (Ele explica 

isso melhor em Mateus 20.) Em Mateus 19:17, Jesus diz «Só Deus é bom». 

Mais tarde, no versículo 25, os discípulos perguntam a Jesus: «Nesse caso, 

quem é que se pode salvar?» Jesus responde: «Isso, de facto, para os homens 

é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis». A vida eterna só é 

possível porque, graças à morte e ressurreição de Jesus, pessoas imperfeitas 

como nós podem ter uma relação com um Deus perfeito. Não conseguimos ter 
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essa relação, ou ir para o céu quando morrermos, ao fazer coisas boas; nunca 

conseguiríamos ser bons o suficiente. Não se trata do quanto nos esforçamos, 

mas do que Jesus fez por nós. Jesus estava a ajudar este homem a examinar o 

próprio coração, valores e crenças.

Como reage o homem rico ao que Jesus lhe disse?

________________________________________________________ (v. 22)

A sua reação é ir embora. Ele podia ter começado uma caminhada com Jesus! 

Podia ter-se tornado um dos seus seguidores, ter falado e aprendido com ele. Em 

vez disso, escolheu afastar-se. As posses deles eram mais importantes. Ele podia 

ter feito parte da maior aventura da história. Em vez disso, milhares de anos 

depois, é conhecido como um homem sem nome que se afastou porque gostava 

mais das coisas dele. É conhecido pelo que o prendeu. Ele não aproveitou a 

viagem.

Quais eram as prioridades dele? ____________________________________

E tu? Quais são as tuas prioridades? Pensa naquilo de que mais gostas; em que 

gastas o teu tempo livre? O que consideras mais importante?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Estas prioridades ajudam-te na tua caminhada com Deus? Ou distraem-te?

Ouviste dizer hoje que Deus tem uma caminhada para cada um de nós. Como 

vais responder ao convite dele? Há algum arrependimento ou medo que esteja a 

impedir-te de o aceitar? O que mais precisas de saber ou de compreender antes 
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de começares uma caminhada com Deus? Talvez já tenhas começado, mas 

alguma coisa te impeça de avançar. O que te impede? Tira notas aqui:

Para terminar a Big Adventure, fala com Deus acerca do escreveste. Junta-te ao 

grupo NET quando tiveres terminado.

DE VOLTA AO GRUPO

(Esperamos que este tempo em grupo seja uma oportunidade para se 

conhecerem e incentivarem mutuamente. No entanto, se não te sentires 

confortável com alguma pergunta, não há problema. Podes simplesmente passar 

a vez quando fores a responder.)

O que acharam da reação do homem rico?

Há alguma coisa ou pessoa na vossa vida que vos impeça de seguir Jesus ou de 

avançar na vossa caminhada com ele?

Se quiserem juntar-se a Jesus nesta caminhada, qual gostariam que fosse o 

próximo passo?

Se já começaram esta caminhada, quais parecem ser os próximos passos? Como 

podem aprofundar a vossa fé? Descrevam onde estão na vossa caminhada.

Que coisa ou pessoa vos acompanha?

Gostavam de participar na TeenStreet Experience em agosto? Se sim, o vosso 

coach pode enviar-vos mais informação.
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PARA APROFUNDAR:

(Esta parte do estudo bíblico serve para fazeres mais tarde e aprofundares os 

assuntos discutidos hoje.)

Enquanto caminhamos com Deus, descobrimos mais da nossa identidade. Deus 

conhece-nos totalmente (e isso é bom!).

Lê Isaías 40:26.

O versículo diz-nos para olharmos para o céu — e vermos o quê? ____________

Quem é o criador destas coisas? ____________________________________

Segundo o versículo, como é que Deus se refere às estrelas? 

_____________________________________________________________

Sabes quantas estrelas há no céu? Dá um palpite: _______________________

De acordo com estudos na Universidade de Santa Barbara, se assumirmos que 

há cerca de 100 mil milhões de estrelas por galáxia, isso significa que há cerca 

de 1,00.000.000.000.000.000.000.000 (ou seja, 1 milhar de milhão de biliões) 

de estrelas no universo observável! Isso é basicamente o mesmo que todos os 

grãos de areia de todas as praias no planeta! É MUITAS estrelas — e Deus sabe o 

nome de todas elas.

Como te sentes quando pensas sobre a imensidão do conhecimento e da 

capacidade de Deus?
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Deus, que criou tudo e todos os milhares de milhões de estrelas, e que as 

conhece a todas, criou-te e adora pensar em ti. Sabe tudo o que há para saber 

sobre ti. Ele criou-te intencionalmente e quer que tenhas a alegria de usar os 

talentos e capacidades que ele te deu na caminhada que ele preparou para 

ti. Quer que o conheças a ele e ao amor dele por ti. É maior do que podemos 

entender, mas podemos passar hoje e todos os dias a saber e a viver o grande 

amor dele por nós.

Quando foi a primeira vez que percebeste que Deus te amava e te conhecia?

Que impacto teve isso na tua vida?

Às vezes é difícil ter em conta o amor de Deus por nós no dia a dia; podemos 

distrair-nos com outras coisas ou andar mais preocupados com o que os outros 

pensam de nós. Lê a passagem em Efésios 3:14-19.

De que falam estes versículos?

«Também peço a Deus que (...) [possam] compreender, com todos os crentes, a 

grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo» (Efésios 

3:18). O apóstolo Paulo escreveu estas palavras às pessoas que viviam em 

Éfeso. Nós também podemos orar por isto. Que conheçamos o grande amor de 

Deus por nós cada vez melhor, e que conheçamos o amor dele a cada passo da 

caminhada.

Volta a ler as palavras de Efésios 3:14-19, mas desta vez, lê como se as  dissesses 

numa oração a Deus.

Considera ler estes versículos todas as manhãs para começares o dia a ouvir o 

quanto Deus te ama.

Vemo-nos em agosto no TeenStreet+!
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