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BOAS-VINDAS AO TeenStreet 2021
Damos-te as boas-vindas ao TeenStreet+! Tal como Deus convidou Moisés, ele 
também te convida para esta viagem. Está na hora de respirar fundo e mergulhar 
nesta aventura! Vamos ver o que Deus tem planeado para os próximos dias. Prepara-
te para o que der e vier — ele vai surpreender-te! 

Como estás? Como foram os últimos dias, semanas e meses?  
Os próximos dias no TeenStreet+ têm o potencial de mudar a tua vida, mas talvez 

não instantaneamente; confia que Deus irá cumprir as promessas dele no próximos 
anos. Vais ouvir a voz dele de forma clara; vais encontrar desafios na tua vida 
espiritual — e nunca esquecerás estes dias incríveis ao lado dos teus amigos, antigos 
e novos! 

Presta atenção: Deus quer ser muito claro sobre a tua viagem com ele. Ele vai-te 
dar oportunidade de responder à chamada que criou para ti.  

Tem coragem, mergulha fundo e diverte-te, tal como Moisés 
As malas estão feitas! Vamos a isto. 

// A Equipa de Liderança do TeenStreet Europa 

O QUE É O TeenStreet? 
O TeenStreet é um ministério da OM (Operação Mobilização). A OM é um movimento 
cristão e internacional de missões que quer ver comunidades vibrantes de seguidores 

de Jesus entre os menos alcançados. O movimento começou em 1957, e hoje, tem 
mais de 3000 pessoas a trabalhar em mais de 110 países e a bordo do navio Logos 
Hope. Fazemos evangelização, plantação de igrejas, assistência e desenvolvimento, 
mentoria e discipulado, e justiça. 

O TeenStreet começou na Alemanha em 1993. Desde então, milhares de 
adolescentes de todo o mundo participam na conferência. O nosso objetivo é 
trabalhar com igrejas de todo o mundo para motivar, equipar e caminhar ao lado de 
adolescentes cristãos, para que possam ter uma amizade real com Jesus e refleti-lo 
diariamente no seu mundo. 
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UM DIA NO TeenStreet+ 

O horário 

CHAMADOS 
(NAMED) 

Este é o ensino bíblico do dia, destinado a ti e ao teu grupo NET, aos outros 
participantes e coaches. 

SHH Este é um momento de silêncio para todos. Aproveita o silêncio, a presença de 
Deus, e escuta a voz dele. 

NET 1 Este tempo é para ti e o teu Grupo NET. Conversem, orem, estudem a Bíblia, façam 
perguntas e passem tempo juntos.  
Também é nesta altura que fazes a Big Adventure. Este é um momento para estares 
só com Deus, estudar a Bíblia, conversares com ele e ouvi-lo. 

INTERACT 1 &  
INTERACT 2

Durante os Interacts, podem passar tempo uns com os outros! Tens várias 
atividades disponíveis dependendo do evento. Poderás encontrar desporto, uma Art 
Zone, seminários e workshops, etc. Nesta altura, também podes estar com amigos, 
comer e beber. 

NET 2 Encontra-te com o teu grupo NET e orem juntos antes do início da TeenStreet TV e 
Throne Room. 

TeenStreet TV Live & 
THRONE ROOM  

A TeenStreet TV é uma oportunidade para te ligares a TeenStreets de toda a 
Europa e apanhar um resumo do dia. A seguir, passamos para o Throne Room, um 
dos destaques do TeenStreet. Aproveita o encontro com Deus, passa tempo na 
presença dele e adora-o com música e oração. Haverá pessoas para orar contigo 
durante e depois do Throne Room. 

INTERACT 3 Passa tempo com os teus amigos e grupo NET. Aproveita a Fun Food, passa os olhos 
pela merchandise do TeenStreet, ouve música ou joga jogos antes de seguires para 
o NET 3 e descansares para o dia seguinte.  

NET 3 No último tempo NET do dia, poderão refletir, partilhar o que aprenderam sobre 
Deus e orar juntos.  

O QUE É O tempo Shh? 
O TeenStreet é um evento cheio de gente. O tempo shh acontece diariamente e   t  rata-se de 
30 minutos de silêncio por todo o local. Esta é uma oportunidade parar estar em silêncio, 
ouvir Deus e aproveitar a presença dele. Deus está sempre contigo e gosta de passar 
tempo contigo. Podes continuar o tempo shh quando regressares a casa do TeenStreet! 

Aqui estão algumas sugestões do que podes fazer durante o tempo shh: 
• Deita-te na relva e olha para as nuvens ou observa os insetos — Deus criou isto tudo! 
• Dá um passeio em silêncio. 
• Apanha uma folha e deixa-a cair. Observa a forma como ela se move com o vento. 
• Escolhe um dos teus versículos preferidos e lê-o várias vezes. 
• Deita-te e fecha os olhos. Tapa os ouvidos e ouve o teu batimento cardíaco. 
• Fala com Deus em várias posições: senta-te, fica em pé, põe-te de joelhos, de cabeça 

para baixo, passeia, etc. 
• Guarda o teu telemóvel ou outros aparelhos eletrónicos — passa 30 minutos sem 

tecnologia! 



Qual é o tema deste ano?
Moisés aceitou o convite de Deus para se juntar a ele numa viagem in-
crível. O Pai conhecia-o, chamou-o e enviou-o. Ele também te conhece, 
chama e envia, num convite para fazeres a tua própria viagem.   

Deus conhece-te 

Em Êxodo 33, Moisés diz a Deus, “conheço[-te] por nome” (v. 12, ARC). Moisés 
responde “Se é verdade [...], revela-me os teus caminhos, e que eu mereça continuar 
a ter a tua confiança”. 

Deus também te conhece pelo nome. Ele vê-te, ama-te e abençoa-te. 

Deus dá-te um nome e chama-te 

O Deus de Moisés, o Deus dos teus antepassados, é o mesmo Deus que te conhece!  

Tem estado a trabalhar na tua vida, formou a tua identidade e deu-te um nome e 
propósito. Assim que Moisés assumiu a sua verdadeira identidade, descobriu o seu 
propósito. Uma vida vivida com Deus é uma aventura. Vamos fazer esta viagem? 

Deus envia-te 

Tal como Deus chamou Moisés e o enviou com um propósito, tu também tens um 
propósito divino! 

A alegria de uma vida vivida com Deus está em descobrir esse propósito, e ele é fiel 
em dar-te tudo de que precisas para o cumprir. A viagem pode levar-te a lugares 
inesperados, mas ele está contigo. Que promessa incrível! 
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1. Uma viagem

Grupos NET & Big Adventure 

1. Uma viagem 
                                                   Grupo NET                                                 

Damos-te as boas-vindas ao grupo NET e à Big Adventure! No TeenStre-
et, 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 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 viagem dele, 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 é a única pessoa na Bíblia que não se encaixava no perfil de alguém 
que seria usado por Deus. 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 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 
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1. Uma viagem

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: 

Por toda a Bíblia vemos as viagens em que Deus levou aqueles que o seguiram. 
Viagens de emoção, sacrifício, amor, perdão, de regresso ao familiar e em direção ao 
desconhecido. Deus também tem uma viagem para ti. Ele está a convidar-te para a 
andares com ele, para usares os talentos que ele te deu para apontar pessoas para 
ele e para fazer parte da maior aventura alguma vez contada. Deus conhece-te, dá-te 
um nome 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 fazer esta viagem e queiram saber cada vez mais 
e estar cada vez mais perto de Deus.  

• Talvez alguns estejam a ouvir falar desta ideia de uma viagem com Deus pela 
primeira vez.  

• Alguns de vocês podem ter estado a caminhar com Deus, mas foram distraídos 
ou tomaram decisões que vos fizeram sentir afastados de Deus e do caminho em 
que estavam.  
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1. Uma viagem

• Talvez alguns de vocês oiçam falar de Deus e da Bíblia desde pequenos, mas 
nunca o sentiram como algo pessoal ou que influenciasse a vossa vida.  

• Outro:  

Que exemplo melhor descreve onde sentes que estás 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 viagem. Deus criou-
te, ama-te e quer que o conheças.  

                                              Big Adventure                                               

Start off your time talking to God about anything that you heard in the main session 
or in your group time that stuck out to you. Then pray and ask God for an open heart 
for what He wants to say to you today. (Talking to God is like talking to a person. 
It doesn’t have to be fancy words, just talk like you do to friend. He can hear you 
 whether you speak out loud, in a whisper, or in your head.)

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. O que lhe pergunta esse homem? 

____________________________________________________________ (v. 16)

No versículo 20, o homem diz a Jesus que já cumpria 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, 
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1. Uma viagem

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 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 viagem com Jesus! Podia ter-
se tornado um dos seus seguidores, ter falado e aprendido com ele. Em vez disso, 
escolheu afastar-se. As posses dele 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 perdeu 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?  

Hoje, ouviste dizer que Deus tem uma viagem para cada um de nós. Como vais 
responder ao convite dele? Tens algum medo ou arrependimento que esteja a 
impedir-te? O que mais precisas de saber ou de compreender antes de começares 
esta viagem com Deus? Talvez já tenhas começado, mas alguma coisa te impeça de 
avançar. O que te impede? Escreve os teus pensamentos aqui. 

TPara terminar a Big Adventure, fala com Deus acerca do escreveste. Junta-te ao 
grupo NET quando tiveres terminado. 



11

1. Uma viagem

                                         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 viagem com ele? 

Se quiserem juntar-se a Jesus, qual gostariam que fosse o próximo passo?  

Se já começaram esta viagem, quais parecem ser os próximos passos? Como podem 
aprofundar a vossa fé? Descrevam onde estão na vossa caminhada. 

Que coisa ou pessoa vos acompanha?  

                                              Para aprofundar:                                                 

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

que falaram hoje.) 

À medida que caminhamos com Deus, vamos descobrindo a 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  
 de estrelas no universo observável (ou seja, 1 milhar de milhão de biliões)! Isso é 
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basicamente o mesmo que todos os grãos de areia de todas as praias no planeta!  
São muitas estrelas e Deus conhece-as pelo nome.  

Como te sentes quando pensas sobre a imensidão do conhecimento e da capacidade 
de Deus? 

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. Ele sabe tudo sobre ti.  Criou-te 
intencionalmente e quer que tenhas a alegria de usar os talentos e capacidades que 
ele te deu na caminhada que 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 conhecer 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 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 do caminho. 

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 saber o 
quanto Deus te ama. 

2.
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2. Deus conhece-te

 2. Deus conhece-te 
                                              Grupo NET                                         

Bem-vindo ao teu grupo NET e à Big Adventure.No TeenStreet, encon-
tramo-nos todos os dias nos grupos NET para podermos fazer parte da 
caminhada uns dos outros. Aprendemos juntos, encorajamo-nos uns aos 
outros e partilhamos o que temos ouvido e sentido.Tirem um segundo 
para se conhecerem um pouco.  

Diz ao resto do grupo como te chamas e de onde és. Partilha uma história sobre uma 
viagem que fizeste. Ou diz qual foi a tua viagem favorita. 

Quais seriam algumas das palavras que os teus amigos ou a tua família usariam para 
te descrever? Como te descrevem aqueles que melhor te conhecem? (engraçado, 
tímido, energético, sério, extrovertido, gentil, responsável, alegre, etc.) 

Na sessão de hoje, estudámos Moisés e o facto de sermos conhecidos por Deus. O 
que acharam da primeira sessão? Têm perguntas?  

Deus sabe tudo sobre nós — o nosso passado, presente, o que pensamos, as nossas 
esperanças, sonhos, tudo. Deus conhece-vos — em que é que isto vos faz pensar?  

Na verdade, o facto de Deus nos conhecer é muito bom. Ele criou-nos, viu tudo 
aquilo por que passamos, e entende-nos. Nunca precisamos de sentir que Deus 
não nos entende, porque ele conhece o nosso coração. Também conhece todos os 
pensamentos que temos e decisões que tomamos. Não temos de tentar esconder 
nada de Deus, porque ele já sabe tudo. E ainda assim, ele ama-nos.  

Leiam Romanos 5:8-11. 

Estes versículos dizem que Deus nos mostrou o seu amor quando Jesus morreu na 
cruz por nós. Como é que o versículo nos descreve (v. 8)? “Mas Deus mostrou-nos 
até que ponto nos ama pois, quando ainda éramos_________________________, 
Cristo morreu por nós.” Isto significa que Deus deu o primeiro passo para chegar 
até nós! Ele convida-nos a ser perdoados por tudo o que fizemos e vamos fazer de 
mal, e a reconciliarmo-nos com ele. Deus deu o primeiro passo para chegar até 
nós para que pudéssemos conhecê-lo pessoalmente e ter uma relação com ele. Já 
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responderam ao convite dele? Se sim, quando começaram a seguir Jesus? Porquê? 
Se ainda não responderam ao convite, o que acham que vos impede?   

Nem todos estamos na mesma parte da viagem — isso não faz mal. Esta é uma 
viagem para entendermos melhor o nosso propósito e identidade. Tudo começa por 
entendermos o que Jesus fez por nós. O que acham desta ideia de uma viagem com 
Deus?

• Talvez alguns de vocês estejam a fazer esta viagem e queiram saber cada vez 
mais e estar cada vez mais perto de Deus.  

• Talvez esta seja a primeira vez que ouvem falar de uma viagem com Deus.  

• Alguns de vocês podem ter estado a caminhar com Deus, mas foram distraídos 
ou tomaram decisões que vos fizeram sentir afastados de Deus e do caminho em 
que estavam.  

• Talvez alguns de vocês oiçam falar de Deus e da Bíblia desde pequenos, mas 
nunca o sentiram como algo pessoal ou que influenciasse a vossa 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.  

Estamos tão felizes por cada um de vocês estar aqui. Obrigado por caminharem 
connosco nesta jornada do TeenStreet durante os próximos dias. Sabemos que Deus 
vos trouxe aqui e quer que o conheçam melhor e aprendam mais sobre o amor dele e 
a caminhada que ele tem para cada um. Não importa em que fase estás na tua fé: há 
sempre muito mais para aprender e aplicar à medida que Deus nos ensina a confiar 
nele. 

                                         Big Adventure                                          

Começa o teu tempo com Deus por falar com ele. (Falar com Deus é como falar 
com uma pessoa. Não tens de usar palavras caras; é como falar com um amigo. Ele 
consegue ouvir-te mesmo que fales só para ti, na tua cabeça.)  

Deus trouxe-te aqui e quer que ouças a Palavra dele durante os próximos dias. Pede-
lhe que te guie durante este tempo. 
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Vamos avançar uns bons anos na vida de Moisés para a nossa Big Adventure de hoje. 
Deus usou Moisés para, de maneira milagrosa, livrar o povo israelita da escravidão 
no Egito. Mas o povo ainda não estava preparado para ir para a sua nova terra. Deus 
manteve-os no deserto durante muitos anos enquanto os preparava para a nova fase 
da história deles. Vai até Números 21:4-8, onde encontramos os israelitas no deserto. 

Porque é que o povo está triste? (v. 5) _____________________________________

O que enviou Deus em resposta às queixas deles? _________________________

Como respondeu o povo a este castigo? (v. 7) _____________________________

_______________________________________________________________

Moisés orou pelo povo, e depois Deus disse-lhe para fazer algo. O que foi que Deus 
disse a Moisés para fazer? (v. 8) 

________________________________________________________________

O que é que o povo precisava de fazer para ser salvo, depois de ser mordido por uma 
cobra? (v. 8 e 9) 

_______________________________________________________________

Quando o povo pediu ajuda e Moisés orou por eles, Deus providenciou uma maneira 
deles serem salvos das cobras venenosas. Ele disse a Moisés que pendurasse uma 
cobra no cimo de um pau. Bastava as pessoas olharem para a imagem, para serem 
salvas das cobras venenosas. Deus providenciou uma forma de salvamento para a 
situação na qual se encontrava o povo. Sabias que a Bíblia é composta por 66 livros 
separados, mas que tem um tema principal do inicio ao fim? A Bíblia é a verdadeira 
história de como Deus providenciou uma maneira de o conhecermos e de podermos 
ter uma relação com ele. Toda a Bíblia aponta para a nossa necessidade de Jesus, que 
veio como nosso salvador. Até a história de Moisés e das cobras no deserto aponta 
para Jesus. Vai até ao Novo Testamento e lê João 3:14-18. 

O versículo 14 soa-te familiar? É a história que acabámos de ler em Números 21! Na 
cruz, Jesus levou o nosso castigo para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. 
Lê outra vez o versículo 16 (João 3:16). Reescreve o versículo usando as tuas próprias 
palavras aqui: 

Deus conhecia Moisés e convidou-o a segui-lo. Deus conhece-te e quer que o sigas 
também. Quando Adão e Eva pecaram, no inicio, eles e todos os que nasceram 
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depois deles foram separados de Deus. O que fazemos de errado separa-nos de Deus 
porque ele é perfeito. Mas Deus providenciou uma maneira de nos reconciliarmos 
com ele para podermos conhecê-lo e conhecer o seu amor por nós. Ele fê-lo ao enviar 
Jesus, que era perfeito, para levar o castigo que nós merecíamos. É disso que estes 
versículos falam.  

A tua vida foi afetada pelo que Jesus fez na cruz? Se sim, como? 

Se não tens a certeza de qual foi o impacto do que Jesus fez na tua vida, pergunta a 
Deus. Considera perguntar ao teu coach como a sua vida foi afetada. 

Sendo seguidores de Jesus, a morte e ressurreição dele deveriam influenciar a nossa 
vida diariamente. Quão diferente seria a tua vida se não acreditasses nele?  

Se não acreditas em Jesus, tendo em conta o que aprendeste até agora sobre ele, que 
impacto achas que isso teria na tua vida? 

Deus conhece-te — o bom e o mau — e ama-te. Ele deu-te um nome: a tua identidade 
vem de quem és nele. (Vamos falar mais sobre isto amanhã.) Fala com Deus acerca 
desta verdade. Ele está aqui contigo e com cada adolescente, em cada país, a 
participar no TeenStreet+ durante estes dias. O que significa para ti que ele te 
conheça? Escreve os teus pensamentos aqui.  

Termina o teu tempo falando com Deus sobre aquilo em que estás a pensar e pede-lhe 
que te aproxime dele durante os próximos dias.  

Quando terminares, volta a juntar-te ao teu grupo NET.

                                    De volta ao grupo                                       

Se te sentes à vontade com isso, partilha o que escreveste sobre o efeito da morte e 
ressurreição de Jesus na tua vida.  

Têm alguma pergunta sobre o que significa estar numa viagem com Jesus ou segui-lo? 

Há mais alguma coisa da Big Adventure que queiram partilhar com o grupo? 

Têm motivos de oração pessoais? Podemos orar por eles em grupo durante o 
TeenStreet. Partilhem qualquer pedido de oração que tenham. 

Terminem o vosso tempo orando juntos e uns pelos outros. 
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                                        Para aprofundar                                             

Se quiseres aprofundar esta ideia de que Deus te conhece, encontras aqui um estudo 

bíblico extra para fazeres por ti. 

O tema de hoje é “Deus conhece-te”. É tão bom que Deus nos conheça! Às vezes, 
podemos saber isto intelectualmente, sem que isso não afete o nosso coração ou a 
forma como vivemos. Às vezes, se já seguimos Jesus há algum tempo, habituamos 
às verdades básicas e elas não parecem ter tanto efeito em nós. Mas o facto de Deus 
nos conhecer e amar deve e pode influenciar-nos diariamente ao confiarmos nele.  

Fala com Deus acerca do que estás a pensar e a sentir. Pede-lhe que te ajude a 
perceber que ele te conhece e te ama. 

Lê o Salmo 139:1-18. Estes versículos são bastante conhecidos então, se é a 
centésima vez que os lês, pede a Deus que te ajude a focar na verdade destas 
afirmações e a ter uma nova perspetiva ao lê-los. Sublinha as afirmações que têm 
mais significado para ti, hoje. 

Salmo 139:1-18 
Senhor, tu examinaste-me  
    e conheces-me.  
Conheces todos os meus movimentos;  
    à distância, sabes os meus pensamentos  
Vês-me quando trabalho e quando descanso;  
conheces todas as minhas ações.  
Mesmo antes de eu falar,  
já tu sabes o que vou dizer.  
Tu estás à minha volta por todo o lado;  
colocas sobre mim a tua mão protetora.  
O teu conhecimento é para mim demasiado profundo;  
está para além da minha compreensão.  
Onde poderia eu ir, para escapar a ti?  
Para onde poderia eu fugir da tua presença?  
Se subisse ao céu, lá estarias;  
se descesse ao mundo dos mortos, lá estarias também.  
Se eu voasse para além do oriente  
ou fosse habitar nos lugares mais distantes do ocidente,  
também lá a tua mão desceria sobre mim  
lá estarias para me segurar!  
Se eu pedisse à escuridão para me esconder 
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ou à luz para se transformar em noite à minha volta,  
a escuridão não me ocultaria de ti  
e a noite seria para ti tão brilhante como o dia.  
Para ti a escuridão e a luz são a mesma coisa!  
Foste tu que formaste todo o meu ser;  
    formaste-me no ventre de minha mãe.  
Louvo-te, ó Altíssimo, e fico maravilhado  
com os prodígios maravilhosos que são as tuas obras.  
Conheces intimamente o meu ser.  
Quando os meus ossos estavam a ser formados,  
sem que ninguém o pudesse ver;  
quando eu me desenvolvia em segredo, nada disso te escapava.  
Tu viste-me antes de eu estar formado.  
Tudo isso estava escrito no teu livro; tinhas assinalado  
todos os dias da minha vida, antes de qualquer deles existir.  
Mas para mim, que preciosos são os teus pensamentos, ó Deus!  
Que misterioso é o seu conteúdo.  
Se eu quisesse contar,  
seriam mais do que a areia;  
e se pudesse chegar ao fim, ainda estaria contigo.

Volta atrás e faz um círculo nas palavras que descrevem como Deus te conhece ou o 
que conhece acerca de ti.  

Como te sentes em relação a Deus te conhecer tão bem e conhecer-te desde que te 
começou a criar no ventre da tua mãe?  

É o rei David quem escreve este Salmo, esta canção. Ele está a falar com Deus. O 
“Tu” nos Salmos refere-se a Deus. Baseado no que David diz, como é que ele vê 
Deus? No que é que ele acredita que Deus sente e pensa acerca dele?  

Se alguém te perguntasse o que Deus pensa de ti, responderias como David 
respondeu no Salmo? Porquê? Ou porque não? O que dirias? 

Seria tão bom conhecer Deus como David conhecia, para escrever uma canção ou 
um poema como este a dizer que é assim que Deus me conhece! Tira um momento 
para pedires a Deus que te ajude a conhecer e entender mais profundamente o seu 
amor e conhecimento de ti. Agradece-lhe por cuidar de ti e te amar.  

Opcional: escrever o teu próprio Salmo, poema ou canção que descreva como ele te 
conhece e te ama. 
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3. Deus dá-te um nome e chama-te 
                                            Grupo NET                                                

Olá outra vez! 

Já alguma vez deram o nome a algo? (Um animal de estimação, um lugar, um 
brinquedo, etc.) Que nome deram e porque escolheram esse nome?  

O que mais vos chamou a atenção na mensagem de hoje? Têm alguma pergunta ou 
querem partilhar algo que aprenderam?  

Com o que já aprenderam sobre Moisés, que palavras usariam para descrevê-lo?  

Hoje, no Main Hall, vimos quando Deus falou com Moisés através de uma sarça 
ardente. E que história incrível! Deus disse a Moisés que queria que ele libertasse o 
povo de Israel de 400 anos de escravidão. Era um papel bem importante, mas Moisés 
não queria nada com isso. Sem olharem para o texto, adivinhem quantas vezes é que 
Moisés arranjou uma desculpa ou disse ‘não’ ao pedido de Deus para fazer parte do 
seu plano. 

Moisés olhou por si abaixo e disse “Envia outra pessoa”. Moisés olhou por si abaixo 
e viu o seu passado. Moisés olhou por si abaixo e viu um fracasso. Deus olhou para 
Moisés e viu algo. 

Normalmente, a forma como nos vemos a nós mesmos é muito diferente de como 
Deus nos vê e o que Ele diz sobre quem nós somos.  

Vamos ver de perto a conversa de Moisés com Deus. Abram as vossas Bíblias em 
Êxodo 3.

O que é que Deus pediu que Moisés fizesse? (v.10) __________________________

________________________________________________________________

Como é que Moisés respondeu? (v. 11) ___________________________________

Deus promete estar com Moisés e até promete que um dia ele estaria de volta àquela 
montanha a louvar a Deus, depois de trazer o povo do Egito! Mas Moisés não está 
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convencido. Ele está preocupado que os líderes israelitas não acreditem que Deus o 
enviou. Deus ouve as suas preocupações e responde. 

Como é que Deus se chama a si mesmo no versículo 14? Que nome é que ele usa?     

_______________________________________________________________

Deus conta a Moisés o seu nome, explica como é que tudo vai correr e o que ele vai 
fazer. Mas Moisés continua pouco convencido. Ele pergunta a Deus, “Mas e se eles 
não acreditarem em mim?” 

Deus é paciente e diz que vai mostrar-lhes vários sinais milagrosos. Mas Moisés 
protesta pela quarta vez! Que desculpa é que ele dá a Deus em Êxodo 4:10?

________________________________________________________________

Deus responde ao seu medo e diz que ele seria com Moisés e o ajudaria. Mas Moisés 
respondeu pela quinta vez, pedindo a Deus que enviasse outra pessoa! Lê a resposta 
em Êxodo 4:14-17.  

Moisés protestou 5 vezes e em cada uma delas, Deus respondeu à sua preocupação. 
Quando Deus instruiu o escritor de Êxodo para incluir esta história, ele podia ter 
excluído esta conversa. Mas Deus queria que esta conversa fosse registada. Moisés 
não era um cavaleiro com uma armadura brilhante, ele era um homem normal que 
Deus escolheu para este papel. Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Nós vemos 
isso, logo no início da história dele, quando Deus o salvou da morte, milagrosamente, 
quando ele era um bebé num cesto no meio do Rio Nilo. Parecia que Moisés tinha 
arruinado as suas hipóteses de fazer parte do plano de Deus, quando matou 
cruelmente o egípcio e teve de fugir do Egipto. Mas Deus ainda tinha um plano para 
a vida de Moisés. Quando Deus se manifestou a Moisés, ele ainda estava cheio de 
dúvidas sobre a sua credibilidade perante os líderes israelitas, o seu problema de fala e 
a sua própria eficácia; mas Deus continuou a tranquilizá-lo.  

Será que, tal como Moisés, alguma vez duvidaram de vocês próprios? Se se sentirem 
confortáveis, partilhem as dúvidas ou perguntas que têm. 

Se estivessem no lugar de Moisés, como é que acham que teriam respondido? 

Vamos entrar na nossa Big Adventure para descobrir mais sobre como Deus nos vê e 
o que significa sermos chamados por ele. 



21

3. Deus dá-te um nome e chama-te

                                          Big Adventure                                          

Deus chamou Moisés pelo nome e depois contou a Moisés quem ele era. Deus 
chamou a atenção de Moisés pela sarça ardente e a seguir convidou-o para ir numa 
viagem com ele. Como é que Deus tem tentado chamar a tua atenção? Pode não 
haver nenhuma sarça ardente, mas Deus tem um plano para ti, para estares aqui 
neste momento a ler esta Big Adventure. Ele conhece o teu nome. Começa o teu 
tempo pedindo a Deus que te ajude a crescer perto dele e a entender mais da sua 
Palavra hoje. Fica atento para o que ele quer que tu aprendas e percebas hoje. 

Nesta viagem com Deus, tu também tens um propósito. Se és um seguidor de Jesus 
e já recebeste o dom da salvação de Deus, podes ter a certeza de que Deus tem 
um propósito para a tua vida! (Se não te identificas como sendo um seguidor de 
Jesus e tens perguntas ou queres saber mais, encorajamos-te a continuar a ler. Em 
qualquer momento, podes ir ter com o teu coach, ou um líder, e falar sobre os teus 
pensamentos/perguntas com eles e fazer o Big Adventure juntos— fica à vontade 
para fazer isso). Deus deseja que tu o conheças a ele e ao seu amor por ti. Ele 
também tem coisas para tu fazeres! Lê Efésios 2:8-10.  

Escreve o versículo 10 aqui: 

Vamos imaginar por um momento que somos Moisés e estamos a caminhar com as 
ovelhas e, de repente, vemos um arbusto em chamas que não se queima. Imagina 
que Deus fala contigo pelo versículo em Efésios 2:10.... 

(Escreve o teu primeiro nome aqui) “___________________________, tu és obra 
das mãos de Deus! Eu criei-te em Cristo Jesus, para que possas viver na prática das 
boas obras que preparei para ti.” 

O que dirias? Se tens dúvidas, incertezas, medos, mágoas, podes contá-los a Deus. 
Moisés contou tudo a Deus e expressou as suas preocupações e dúvidas — tu também 
o podes fazer. Imagina que Deus te dissesse a frase de cima , como responderias? 

Agora imagina Deus a responder-te com a mesma promessa que fez a Moisés, ”Eu 
estarei contigo.” (Êxodo 3:12) E encontramos outra promessa em Isaías 41:10... ”Não 
tenhas medo, porque estou contigo;  não te aflijas, porque sou o teu Deus. Eu torno-
te forte, ajudo-te; protejo-te com a minha mão direita vitoriosa” 

Como gostarias de responder a esta promessa? 

Como seguidores de Jesus, ele chama-nos e dá-nos o nosso nome. Isso significa que 
pertencemos a ele. A Bíblia diz que quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o 
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nosso nome fica escrito no livro da vida. Imagina um livro no céu cheio dos nomes de 
cada seguidor de Jesus! Esse livro deve ser enorme!  

Enquanto caminhamos nesta viagem com Deus, tal como Moisés, teremos momentos 
difíceis. Mas devemos recordar as promessas preciosas que lemos hoje. 

Como é que Deus responde à nossa dúvida em relação a nós próprios?  
Eu estou contigo. Eu vou ajudar-te. (Isaías 41:10) 

Como é que Deus responde à nossa insegurança?  
Eu estou contigo. Eu vou ajudar-te. (Jeremias 29:11; Salmos 1) 

Como é que Deus responde à nosso medo das pessoas?  
Eu estou contigo. Eu vou ajudar-te. (Efésios 2:10) 

Como é que Deus responde à nosso medo de fracassar?  
Eu estou contigo. Eu vou ajudar-te. (Isaías 40:29; 2 Coríntios 12:10) 

Às vezes, quando a nossa situação fica difícil e frustrante, ou temos dúvidas, olhamos 
para nós próprios. Deus está a pedir que olhemos para quem está connosco. Quando 
a situação fica difícil, podemos olhar para ele. 

Qual das promessas de Deus (da lista de cima) precisavas de ouvir hoje? Tira um 
momento para agradecer a Deus por essa promessa. 

Pensa numa coisa que podes fazer para te lembrares do foco em Deus e da sua 
promessa, e não ficares a olhar para ti? 

Se ainda não o fizeste, gostavas de aceitar o convite de Deus para te juntares a ele 
nesta viagem? Tens alguma pergunta ou gostavas de saber mais? Se sim, conta 
isso a Deus. Fala com ele. Considera também falar com o teu coach ou alguém do 
TeenStreet+ com quem te sintas confortável (membro do staff, equipa de oração, etc). 

Fala uns minutos com Deus sobre aquilo que leste hoje.

                                     De volta ao grupo                                       

Pensa numa coisa que gostarias de relembrar desta Big Adventure.  

Moisés teve uma experiência especial com Deus no lugar da sarça ardente. Alguma 
vez tiveste uma experiência especial com Deus que gostasses de partilhar?  
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Na nossa viagem vamos passar por bons e maus momentos, enquanto caminhamos 
nas aventuras que Deus preparou para nós. Por vezes, algumas coisas acontecem e 
não compreendemos o porquê mas podemos ter a certeza de que Deus nunca nos 
abandonará. Podemos confiar nele.  

Discutam em grupo como podemos confiar em Deus no meio das dificuldades, das 
incertezas e quando estamos cheios de dúvida?  

De forma prática, como podemos focar-nos em Deus, a cada dia, durante os 
momentos difíceis e também durante os bons momentos? 

Terminem o tempo em grupo perguntando se alguém gostaria de orar.   

                                      Para aprofundar                                           

A fé é uma grande parte da nossa viagem. Qual seria a tua definição de fé? 

(Lê em Hebreus 11:1 para descobrir a definição bíblica para fé. Compara a tua 
resposta com a do versículo.) 

Como é que podemos fazer com que a fé seja o nosso ponto de partida de todos os 
dias, para todos os pensamentos, para todos os passos? 

Lê Jeremias 6:16. Vemos várias palavras de ação: perguntar, andar, olhar.  Lê o 
versículo outra vez. Escreve a ordem com que estão escritas estas 3 palavras de ação. 

__________________   ______________________   ___________________

Será que alguma vez ficam desordenadas nas nossas vidas? Há algum caminho que 
estejas a andar sobre o qual nunca perguntaste a Deus? Os caminhos que fazes são os 
caminhos de Deus?  

Só precisas de parar 7 segundos durante o dia e pedir ao teu Pai que te mostre o que ele vê, 
qual a perspetiva dele sobre alguma situação - quantas vezes lhe perguntas o que ele vê?  

Quanto tempo gastas de pé e a olhar? Outra maneira de pensar sobre isso é - quanto 
tempo passo com Deus, o meu Pai?  Quanto mais tempo passas com o teu Pai, 
melhor verás aquilo que ele vê! Vais ver-te da forma que ele te vê a ti! Verás os 
caminhos que o teu Pai está a caminhar - os bons caminhos, os caminhos antigos, os 
caminhos dele. 
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Fizemos esta pergunta no momento do Grupo NET, “Como nos podemos focar em 
Deus em vez de nós próprios?” Aqui estão alguns exemplos que vemos no versículo 
em Jeremias. Para e tira um minuto em silêncio para ficares tranquilo com Deus.  

OLHA: deixa Deus mostrar-te o que ele está a fazer à tua volta. [Esta é uma boa altura 
para agradeceres a Deus pelo que o viste fazer até aqui!] 

PERGUNTA: pergunta a Deus o que ele quer que faças. 

ANDA: caminha com ele na viagem e oportunidades que ele está a dar-te. Confia 
nele.  

Confiamos mais em Deus quando sabemos quem ele é. Aqui estão alguns dos nomes 
de Deus na Bíblia. Qual o nome que te chama mais à atenção neste momento? Tu 
podes pedir a Deus que se revele mais a ti nessa característica. 

EL: Deus (“poderoso, forte, proeminente”) usado mais de 200 vezes no VT Vê Gen. 
28:3, 35:11; Nu. 23:22; Dt. 7:9; 2 Sam. 22:31, 32; Nee. 1:5, 9:32; Isa. 9:6; Ezeq. 
10:5. 

EL SHADDAI: Deus Todo-Poderoso ou “Deus Todo Suficiente”. Gen. 17:1, 2. 

ADONAI: “Senhor” nas nossas Bíblias  

JEOVÁ: Significa Deus. “Eu sou aquele que é” revelou-se a Moisés através da sarça 
ardente, Êx.3. O nome de Deus, demasiado sagrado para ser pronunciado, abreviado 
ou escrito “YHWH” sem sinais de vogais. 

JEOVÁ-JIRÉ: “O Senhor providencia.” Gen. 22:14. Deus provê sempre, o suficiente 
quando o momento surge. 

JEOVÁ-RAFA: “O Senhor que cura” Êx. 15 :22-26. Implica cura espiritual, emocional 
e física. 

 JEOVÁ-NISSI: “O Senhor é a minha bandeira.” Êx. 17:15. 

JEOVÁ-MEKADDESH: “Eu sou o Senhor que faço de vós um povo santo” Levítico 20 :7-8 

JEOVÁ-SHALOM: “O Senhor é paz” Juízes 6:24. Shalom significa o tipo de paz que 
resulta de uma pessoa por completo estar numa boa relação com Deus e com o 
próximo. 
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4. Deus envia-te 
                                           Grupo NET                                                  

O que acharam do ensino de hoje? Têm alguma questão ou pensamento 
que queiram partilhar? 

Hoje estaremos a pensar sobre como somos enviados por Deus. Para ti, o que 
significa ser “enviado por Deus”? 

Enquanto caminhamos nesta viagem com Deus, ele está a enviar-nos para sermos os 
seus representantes nas nossas escolas, locais de trabalho, famílias e comunidades. 
É importante termos noção de quem quem nos influencia e quem temos ao nosso 
lado na viagem.  

Peçam a uma pessoa no grupo para ler Provérbios 2:1-15 em voz alta.  

De que falam estes versículos?  

De acordo com estes versículos, o que é andar em sabedoria? 

Os versículos 12-15 referem-se a alguém que não está a andar em sabedoria. Como 
são descritas as suas decisões nestes versículos?  

Lê Provérbios 2:20. Discutam em grupo o que este versículo significa. 

O capítulo 2 de Provérbios dá-nos uma imagem de sabedoria na nossa vida. A 
sabedoria vem de Deus; queremos pedir-lhe sabedoria e conhecer a Palavra dele 
cada vez melhor. O capítulo termina ao dizer que a sabedoria nos põe no caminho 
certo com as pessoas certas. Conseguimos ver sabedoria pelas pessoas com quem 
estamos e pela direção que estamos a seguir.  

É realmente importante sabermos que estamos no caminho certo e termos pessoas 
com os mesmos valores e amor por Deus a caminhar connosco. Precisamos uns dos 
outros para nos encorajarmos e assumirmos responsabilidade.  

Quem está a caminhar convosco? Quem conhecem que também já respondeu ao 
convite de Deus?  

Com quem passam a maior parte do tempo?  
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Até Moisés precisou de pessoas que caminhassem com ele e o ajudassem. Ao lermos 
a história de Moisés, vemos que Josué, o ajudante de Moisés, era um encorajamento 
para ele. Josué tinha a mesma fé em Deus e dedicava-se a segui-lo. Têm alguma 
pessoa como Josué na vossa vida?  

Se tiverem, digam-lhe que estão gratos pela ajuda e sabedoria dela na vossa viagem. 
Se não tiverem, peçam a Deus que vos mostre que pessoa pode ser essa.  

Como podem continuar a encorajar-se uns aos outros depois do TeenStreet, como 
grupo NET?  

Antes de passarem para a Big Adventure, orem uns pelos outros pelas coisas que 
partilharam. 

                                         Big Adventure                                            

Vamos começar a Big Adventure com uma oração. Fala com Deus sobre o que vai no 
teu coração e agradece-lhe por quem ele é. Quando Jesus ensinou a orar em Mateus 
6:9, começou por louvar Deus por quem ele é. Essa é uma boa forma de começar 
uma oração.  

Ao lermos o livro de Êxodo, vemos que os israelitas deixaram o Egito depois de 400 anos 
de escravatura. O Faraó concorda em deixá-los ir e Moisés leva o povo, os seus bens e 
animais para fora do Egito. Lê Êxodo 13:21-22 e vê como Deus guiava o povo no deserto. 

Quais eram os dois sinais que Deus usava para conduzir o povo? 

Deve ter sido incrível ser guiado por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo 
durante a noite! Deus alguma vez te disse por onde ires com uma nuvem ou uma 
coluna de fogo? Provavelmente não; esta foi a forma que Deus escolheu para liderar 
o povo naquele tempo. O que será ser guiado por Deus hoje em dia? Como é que 
Deus te dirige? Como é que sabes que estás a segui-lo? 

Vamos ver que outras maneiras Deus pode usar para nos guiar. Lê Salmos 119:105. 

A Bíblia costuma ser referida como a “Palavra de Deus” e “as Escrituras”. Neste 
versículo, a Bíblia é comparada a que 2 coisas?  

Temos um tesouro tremendo na Bíblia. Deus usa a sua Palavra para falar connosco 
e ajudar-nos a conhecê-lo. Deus dirige-nos com a sua Palavra. Uma vida em viagem 
com Jesus significa ler a Palavra dele e deixar que ele dirija os nossos valores, 
prioridades e decisões. Há algum versículo que já te tenha ajudado na tua viagem 
com Jesus? Qual? 
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Vamos ver outra forma de Deus nos guiar. Lê João 14:15-21. 

“Se me amarem hão de cumprir os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai para vos 
enviar um outro Defensor que esteja sempre convosco. O Espírito de verdade  que 
o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ele está convosco e 
habitará em vós, por isso o conhecem.  Não vos hei de deixar órfãos pois voltarei para 
junto de vós.  Dentro em pouco o mundo não me verá mais. Mas vocês hão de ver-me, 
porque da vida que eu vivo hão de viver também.  Naquele dia saberão que eu estou 
no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que conhece os meus mandamentos 
e os segue, esse é que me tem verdadeiro amor. E aquele que me ama é também 
amado por meu Pai; eu amá-lo-ei também e dar-me-ei a conhecer a ele inteiramente.” 

Jesus disse isto enquanto falava com os discípulos durante a última ceia. Ele está a 
explicar-lhes o que irá acontecer quando ele for para o céu. Nestes versículos, ele 
está a descrever o Espírito Santo. Volta atrás e faz um círculo à volta das palavras que 
descrevem o Espírito Santo.  

Como é que este versículo descreve o Espírito Santo e o seu papel? 

João 16:13 é outro versículo que fala sobre o papel do Espírito Santo. Diz, “Quando 
vier o Espírito da verdade, vai guiar-vos em toda a verdade...” O Espírito Santo é 
o guia que nos conduz para perto de Deus e nos ajuda a orar e a compreender os 
caminhos dele.  

Lemos sobre o Espírito Santo outra vez em Atos 1:8, quando Jesus disse:  

“Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos 
lugares mais distantes do mundo.”  

Jesus estava a falar para os discípulos, mas este versículo também se aplica a 
nós agora. Nós também recebemos o Espírito Santo e somos enviados como 
embaixadores de Jesus! Tal como Moisés foi enviado por Deus para resgatar 
os israelitas da escravidão, nós também temos uma missão dada por Deus. Os 
discípulos tornaram-se testemunhas da mensagem de Jesus em Jerusalém (a cidade 
onde estavam), Judeia (a sua região), Samaria (uma zona próxima onde viviam várias 
pessoas com quem os judeus não se davam bem), até ao fim do mundo. Somos 
enviados para pessoas perto e longe. Uma coisa boa da Europa é que temos muitas 
pessoas que costumavam viver longe e agora vivem perto de nós! Muitas pessoas 
que agora vivem na Europa vêm de países com pouco acesso à Bíblia. Tu podes ser a 
primeira pessoa a falar-lhes sobre a esperança de Jesus, e nem tens de sair do país 
ou aprender outra língua.  
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A quem está Deus a enviar-te? Talvez possas começar uma conversa sobre o Teenstreet 
e sobre o que aprendeste. Talvez possas partilhar a tua história de como a tua viagem 
com Jesus começou. Pede a Deus que te mostre uma pessoa por quem podes orar e 
planear falar do evangelho na próxima semana. Pode ser um amigo, familiar, vizinho. 
Ora sobre isso e escreve o nome dessa pessoa aqui. 

Jesus também falou sobre os seus mandamentos durante a última ceia. Volta aos 
versículos de João 14 e sublinha o que Jesus diz sobre os mandamentos. O que quer 
Jesus que os seus seguidores façam? 

Viajar com Jesus é cumprir os seus mandamentos. (É arrependermo-nos quando 
erramos, recebermos perdão e voltarmos à estrada). Quando pensas nos mandamentos 
de Jesus, quais te vêm à cabeça? 

Talvez penses em Mateus 22:37-40, onde Jesus nos diz qual é o maior mandamento. 
Encontra o versículo. O que manda Jesus os seus seguidores fazer?  

Na prática, como obedecemos a estes dois mandamentos? 

Hoje falámos sobre sermos enviados por Deus. Ser enviado por ele é viajar com ele e 
viver com propósito. É sermos guiados por Deus através do Espírito Santo, pela leitura 
da sua Palavra e vivendo de acordo com os seus mandamentos.  Somos enviados para 
andar com base em quem somos nele. Somos enviados a partilhar a mensagem de 
amor e perdão. Devemos viver em amor e perdão diariamente. Somos enviados para o 
sítio exato em que estamos. Não temos de esperar até sermos mais velhos para sermos 
enviado por Deus. Ele envia-te agora para a tua escola, trabalho, família, comunidade 
e igreja para representares quem ele é! Ser enviado por Deus não está limitado a um 
local; é uma mentalidade. Juntamo-nos a Deus naquilo que ele está a fazer no mundo! 

Para terminarmos esta Big Adventure, pensa no que significa para ti ser enviado por Deus.  

Termina este tempo com uma oração e fala com Deus sobre o que ele pôs no teu coração.

                                       De volta ao grupo                                    

Neste último dia, falem uns com os outros: 

3 momentos favoritos no TeenStreet+
2 coisas que não querem esquecer deste tempo
1coisa que vais pôr em prática diariamente para te aplicar as duas coisas que 
aprendeste.  
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                                         Para aprofundar                                          

Vamos olhar para outra pessoa da Bíblia que esteve numa viagem com Deus. Quando 
pensas em Jonas, que imagem da sua viagem te vem à mente?  (Se nunca ouviste 
falar de Jonas, há um pequeno livro no Antigo Testamento com o seu nome que conta 
a história dele. Dá uma espreitadela.) 

Jonas costuma ser lembrado pela coisa incrível que lhe aconteceu quando ele 
desobedeceu a Deus. Ao navegar num navio em direção oposta à que Deus lhe 
ordenara, surge uma tempestade e Jonas é atirado borda fora. Mas ele não se afoga 
— porque aparece um grande peixe que o engole. Ele sobrevive três dias lá dentro, 
até que o peixe o vomita na praia.  

Normalmente, não temos muita pena de Jonas. Talvez seja porque nos desenhos-
animados vimos Jonas estendido numa barriga de um peixe com uma lanterna 
pendurada no “teto” (na verdade, não devia ser confortável nem espaçoso). Ou talvez 
seja porque ele desobedeceu e pensamos que ele devia ter feito logo aquilo que Deus 
mandara.  

Qual era a mensagem que Jonas tinha para entregar (Jonas 1:2)?  

A que cidade devia ele anunciar essa mensagem? 

É aqui que um pouco de história é bastante útil. Nínive era uma província no Império 
Assírio. Os assírios conquistaram muito território neste período da história. “Os 
líderes deste regime eram conhecidos por não hesitarem em aterrorizar os inimigos, 
física e psicologicamente. Alguns investigadores acreditam que a cidade de Jonas 
pode ter feito parte do cerco assírio. Se isso for verdade, ele terá visto membros da 
família ou amigos torturados ou mortos por soldados de Nínive”. (Priscilla Shirer)  

Isto pode ajudar-nos a perceber porque Jonas não queria obedecer a Deus quando a 
viagem o conduzia a Nínive. Jonas queria ver Deus castigar o povo. Não queria dizer-
lhes que parassem de pecar. Ele queria ver justiça feita, mas acabou por obedecer e 
levar a mensagem a Nínive. Para seu desapontamento, as pessoas acreditaram nele 
e arrependeram-se.  

Qual foi a resposta de Jonas quando viu os ninivitas arrependerem-se e Deus dizer 
que não iria castigar o povo? (Jonas 4:1-3) 
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Como é que Jonas descreve Deus (4:2)?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Às vezes, lemos o Antigo Testamento e pensamos que Deus não é misericordioso, 
mas aqui vemos uma pessoa que vive naquele tempo a descrever Deus como 
generoso, cheio de compaixão, paciente, cheio de bondade, e ansioso por não 
castigar as pessoas. Essa descrição é familiar? Parece que já ouvimos essa descrição 
noutra passagem do Antigo Testamento. Deus descreve-se a Moisés em Êxodo 34:6. 

Como é que Deus se descreve neste versículo? 

___________________, ____________________, ___________________

_____________________________________________________________

Deus também é descrito desta forma em mais cinco lugares no Antigo Testamento 
(Números 14:18; Neemias 9:17; Salmos 86:15; Salmos 103:8; Joel 2:13). 

Qual destas palavras que descrevem Deus se destaca mais para ti neste momento?  

Como viste Deus agir assim na tua vida? 

Jonas sabia que Deus está sempre pronto a perdoar, e não queria que ele 
perdoasse estas pessoas que já tinham causado tanta dor. Por vezes, a nossa 
viagem com Deus leva-nos a lugares difíceis. Andar com Deus não significa que 
não vamos ter dificuldades. Por vezes, obedecer será difícil. Mas assim como Deus 
estava a trabalhar na vida dos ninivitas (que viram a misericórdia dele quando se 
arrependeram), também estava a trabalhar na vida de Jonas. Ele conhecia as mágoas 
de Jonas e a sua amargura. E importava-se com Jonas o suficiente para trazer isso 
cá para fora. A nossa viagem é um processo de refinação, uma oportunidade para 
confiar mais em Deus à medida que enfrentamos desafios. Vivemos num mundo 
imperfeito onde haverá dificuldades e desapontamentos, e coisas que não vamos 
saber porque acontecem. Mas, nestes momentos, Deus está mesmo ao teu lado. O 
seu Espírito Santo está dentro de ti e a sua presença será suficiente para te ajudar a 
passar pelos momentos mais difíceis.  

Responde a Deus em oração; diz-lhe em que estás a pensar. 
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5. Celebra a viagem 
                                            Grupo NET                                              

Estamos de volta aos grupos NET! Vamos começar por jogar um jogo. 
Pega em objetos que tenhas nos bolsos, na mochila ou na bolsa. Em con-
junto, tentem empilhar os objetos e construir a torre mais alta que con-
seguirem. Tentem construir uma torre mais alta do que os outros grupos 
NET! Têm 4 minutos para a construir.   

Partilhem uma altura boa e outra menos boa nos últimos meses desde o TeenStreet+ 
em agosto. 

Como tem corrido a tua viagem com Jesus? O que tem corrido bem e não tão bem? 

O que te chamou a atenção na mensagem de hoje? Porquê?   

                                         Big Adventure                                            

Está na hora da Big Adventure! Já sabes como funciona: começa este tempo por falar 
com Deus. Fala com ele sobre o que quer que estejas a pensar. Pede-lhe que te ajude 
a ter um coração aberto para o conhecer um bocadinho melhor hoje. 

No TeenStreet+, estamos a estudar a viagem de Moisés. É tão bom ver como a 
Bíblia é honesta. Lemos sobre coisas incríveis que pessoas fizeram na sua viagem... 
e também sobre os erros que elas cometem, como elas pedem perdão a Deus e se 
põem a caminho novamente. 

Hoje, vamos ler um pouco do livro de Josué. Uma visão geral: Moisés tinha morrido 
e o nome do novo líder era Josué. Josué amava o Senhor. Ele fora o assistente de 
Moisés, e Deus escolhera-o para liderar os israelitas após a morte de Moisés. Quando 
começamos a ler o livro de Josué, o povo acabara o tempo no deserto. Vão finalmente 
entrar na Terra Prometida e começar a fazer dela a sua casa! O primeiro passo é 
atravessar o rio Jordão. Não há pontes e eles não têm barcos para os levar e às suas 
coisas e animais até ao outro lado do rio. Josué 3:15 diz-nos que era tempo das 
ceifas, e o rio transbordava, por isso, sabemos que não era um pequeno riacho.  
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Quando os israelitas começaram a sua viagem deixando o Egito, que milagre fez 
Deus no Mar Vermelho? 

As pessoas nunca se devem ter esquecido do momento em que atravessaram o mar 
em terra seca, com paredes de água em ambos os lados! Provavelmente, falaram 
dessa história várias vezes com os seus filhos durante os 40 anos no deserto. Agora, 
era preciso atravessar água outra vez, e Deus realizou o mesmo milagre para que a 
nova geração o visse com os seus próprios olhos! O rio separou-se e eles caminharam 
por terra seca! O povo estava a começar uma nova fase da sua jornada, e Deus 
começou-a com um famoso milagre de que eles tinham ouvido falar pela boca dos 
pais e avós.  

Lê Josué 4:1-7. 

O que disse Josué aos 12 homens para fazer? 

Qual era o propósito das pedras? (v. 6-7) 

É tão importante lembrar o que Deus fez e a fidelidade dele. Os israelitas fizeram 
aquele memorial de pedras para que, de cada vez que o vissem, se lembrassem do 
que Deus fez naquele dia e naquele lugar, como Deus os guiara e lhes dera tudo de 
que precisavam. 

Porque achas que é tão importante recordar?  

Na nossa viagem, assim como na de Moisés, haverá momentos incríveis, momentos 
normais e momentos difíceis. Podemos ser tentados a esquecer o poder de Deus, 
a sua fidelidade e o seu amor nas alturas mais difíceis, mas é nessas alturas que 
precisamos de nos lembrar. Hoje estamos a falar sobre celebrar a viagem. Esta é uma 
oportunidade de olhar para trás e lembrar o que Deus fez no TeenStreet+, e até antes 
do TeenStreet+. Recordar é uma maneira de louvar Deus, desenvolvermos gratidão e 
fazermos a nossa fé crescer ao revermos o seu historial de fidelidade. 

Por isso, vamos tirar um momento para fazer o nosso monte de pedras, para 
relembrar as várias provas da fidelidade de Deus. Desenha uma pilha de pedras 
aqui. (Não precisa de ser algo muito artístico; podes desenhar formas ovais umas 
em cima das outras.) Escreve dentro de cada pedra uma memória de quando viste 
Deus ser fiel. De que forma respondeu ele à tua oração? Que coisas aconteceram 
que te levaram a conhecer Deus melhor? Podem ser coisas grandes ou pequenas, 
mas momentos onde viste a fidelidade dele. Que versículos bíblicos te têm ajudado a 
conhecer Deus, ou te têm encorajado? 
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Tira alguns minutos e agradece a Deus pela sua fidelidade, e pede-lhe que possa 
ajudar-te a relembrar aquilo que ele já fez. (Se ainda não começaste a tua viagem 
com Jesus, pede ao teu coach que te mostre o que escreveu em algumas das pedras. 
Se estiveres à vontade com isso, pede-lhe que te diga mais sobre o que significa 
caminhar com Jesus.)

                                    De volta ao grupo                                       

Partilha com o grupo o teu desenho das pedras e o que algumas delas representam. 
(Se ainda não segues Jesus e só agora começaste a aprender sobre Deus, estamos 
felizes que estejas aqui. Não há problema se não tiveres feito este exercício. Ouve o 
que os outros escreveram e de que formas viram a fidelidade de Deus.) 

Como grupo, orem juntos. Partilha pedidos de oração e motivos de agradecimento. 
Agradece a Deus pela fidelidade dele para contigo. 

                                      Para aprofundar                                         

Sabias que Moisés escreveu um dos Salmos? Vai ao Salmo 90 para ler o que ele 
escreveu. Como é que Moisés perseverou, resistiu e continuou a amar pessoas por 40 
anos no deserto? Deve ter sido bem difícil! 

Há alguém na tua vida com quem às vezes tens dificuldade em estar? Moisés saberia 
como te sentes. Ele teve milhares de pessoas a queixar-se a ele. 

Versículo 1:  

Como é que Moisés descreve Deus no versículo 1?  

(Pensa em todas as coisas que um lar deve representar — família, comunidade, 
relaxar, comer — é destinado a ser um lugar de segurança, descanso e provisão.) 

Ao lermos o salmo, vemos que Moisés procurava Deus para tudo! Se fôssemos 
resumir todo o capítulo num versículo, poderia ser ”Eu posso perseverar pelo deserto 
porque o meu Deus me dá tudo de que preciso”. (David disse algo semelhante no 
Salmo 23 versículo 1 — ”O Senhor é o meu pastor: nada me falta”.) 

O nosso Deus quer que levemos até ele tudo o que carregamos. Moisés teve uma vida 
intensa, cheia de coisas boas e coisas más. Neste salmo, ele falou com Deus sobre o 
que sentia. Nós devíamos fazer o mesmo.  
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Lê o versículo 12.  

O que pede Moisés a Deus?  

O que é que Moisés diz que vem de Deus?  

Moisés quer que Deus o ensine. Quer aprender com Deus; quer ver a vida dele, 
momentos grandes e pequenos, como Deus a vê. A sabedoria vem de Deus.  

Agora lê o versículo 14. 

De onde vem a satisfação? De onde vem a alegria?  

Lê o último versículo do salmo. Lê-lo algumas vezes — é tão bom! Este é um ótimo 
versículo para transformar numa oração. 

Moisés começa por chamar a Deus um refúgio e termina ao pedir a Deus a bondade 
dele: tudo o que ele faz é através de Deus. 

Escreve um salmo, como Moisés. Escrever um salmo é como escrever uma oração 
ou uma canção para Deus. Diz-lhe o que sentes (o mau e o bom), diz-lhe as tuas 
dúvidas, pede-lhe ajuda, lembra-te de alturas em que viste que ele foi fiel, lembra-te 
de quem ele é e faz uma lista das promessas que queres que ele cumpra. 



Apanha-me se conseguires: lista
Risca estações à medida que completares cada tarefa. Deves fazer as 
cinco e deixar a estação 6 para o fim.   

Estação 1: em que zona do mundo estás? 
Discussão: Quais achas que são as necessidades dessa região? Por exemplo: Pobreza 
Tráfico Desastres naturais Outra coisa Como podes fazer a diferença? 

Estação 2: problemas de tradução!  
Discussão: como encontraste a tarefa? O que aprendeste sobre a importância da 
linguagem? 

Estação 3: de pé ou de joelhos?   
Discussão: o que sentiste? Desconforto, medo, entusiasmo, felicidade? Foi diferente 
daquilo que conheces? Viste Deus nesta forma diferente de adoração? O que 
aprendeste sobre ti? Sobre Deus?  

Estação 4: Cheirar e provar!  
Discussão:  o que achaste? Alguma vez provaste alguma coisa parecida? Foi qualquer 
coisa completamente nova? Isso foi uma coisa boa ou má?O que achaste de comer 
com as mãos? 

Estação 5: vamos dançar?  
Discussão:  o que achaste da tarefa? Consegues vê-la como uma ferramenta para 
partilhar o evangelho? Foi difícil? 

Estação 6: Mergulha fundo! Debriefing  
Em grupo, vão para um lugar sossegado e falem sobre as tarefas que acabaram de 
fazer.  

35
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Intro  

| B     | B C#m | G#m | G#m F# | 

Verse 1 

B 
I lift my eyes  

      C#m         G#m     
Up to the sky, I fix my mind 

	                  F# 
On who you are and all you've promised 

B 
I give my life  

C#m    G#m 
A sacrifice, To you and I 

	                    F# 
choose to go where you have called me 

E                       F# 
I’m crucified And testify 

E                      F# 
In you I am alive 

Chorus 

	            B	           
In you I have been named  

     C#m	            G#m 
In you I have been known 

      F# 	              E	       	  
By you I have been called 

                                     G#m 
to the ends of the earth  

                   F# 
And I will follow 

Verse 2 
I’m justified 
In Jesus Christ I say goodbye 
To all the things that separate me. 
I set aside 
My selfish pride And pray that I 
would grow to be all that I could be 
I’m crucified And testify 
In you I am alive  

Chorus (2x) 

Bridge (2x) 

E                       B              F#                        G#m	
Open up my eyes in wonder To the glory of 

E                      B                F#	  
God, the son, His holy thunder I believe in His 

E                        B                 F#       G#m            E B F# 
Promises and I surrender To the call on my life 

Chorus 2 (2x) 

Db 
In you we have been named  
In you we have been known 

	                  Gb 
By you we have been called to the ends of the  

Db (Bbm)	                Ab 
earth       And we will follow 

Chorus 3 (2x) 

               Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                 Gb  Db  Ab   
In you we have been known. 

                Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                Gb  Db  Ab 
To the call on my life  

 

Music: Claas-P. Jambor  
Lyrics: Claas-P. Jambor, Símun Jóannesarson Hansen, Aaron Lewis

NAMED (TeenStreet Worship)
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RAG: Raise & Give  
(Angariar e Doar) 

O RAG é o evento de angariação de fundos do TeenStreet. Todos os anos, antes 
e durante o TeenStreet, angariamos fundos para apoiar uma causa, geralmente 
dentro da OM, que tenha uma influência positiva nos jovens da Europa e de 
outros lugares no mundo. O dinheiro é angariado através da corrida RAG e outras 
atividades ao longo da semana. 

Projetos RAG de 2021 

O TeenStreet pelo mundo 
Nunca houve tantos refugiados no mundo 
como hoje. Muitos tiveram de sair de casa 
por guerras ou fome, e muitas estão em 
campos de refugiados, à espera e com 
esperança num futuro melhor. Alguns dos 
refugiados são adolescentes, e muitos 
tiveram de fugir sem os pais. Há muitas 
atividades para crianças e mães recentes, 
o que é ótimo! No entanto, não há nada 
organizado para adolescentes. Não têm 
futuro nem nada que fazer. O nosso sonho 
é começar a organizar TeenStreets para 
adolescentes refugiados. Um TeenStreet 
especificamente para eles para lhes dar 
esperança, diversão, atenção e uma amostra 
do reino de Deus. 

Escolas no Maláui 
No norte do Maláui, existem duas escolas 
para crianças e adolescentes sem pais. 
Estão a planear fazer uma terceira escola, e 
queremos angariar fundos para a construir. 
As escolas encontram-se numa das zonas 
mais pobres do país e fazem uma grande 
diferença. Além dos doze anos escolares, 
também têm agricultura, ministério de 
jovens e desporto. O projeto também cria 
pontes cristãos e muçulmanos, com a 
possibilidade de partilharem e viverem a fé. 
Um euro alimenta uma criança durante um 
mês inteiro. Atualmente, há 600 crianças 
nestas escolas. Vamos ajudar a mudar as 
coisas. 

Norte da Índia 
Praticamente 96% da população da Índia 
nunca ouviu o evangelho. As pessoas 
querem aprender inglês, porque essa é uma 
ferramenta que pode ajudá-las a sair da 
pobreza. Em Nova Déli e Moradabad, vimos 
que mais pessoas conhecem Cristo ao ler 
a Bíblia em inglês. Formaram-se pequenas 
comunidades de cristãos, empenhados na fé 
para alcançar mais indianos para Cristo. 

Desporto no Bangladexe 
Embora o Ministério de Educação do 
Bangladexe não promova desporto, há um 
grande interesse por parte da geração mais 
nova em jogar futebol, críquete e voleibol. 
Através do desporto, podemos investir 
nesta geração, e não só dar-lhes o que 
pedem, mas também o que precisam — o 
evangelho. Quando os adolescentes vêm à 
procura de desporto, também oferecemos a 
possibilidade de se juntarem à viagem que 
Deus tem para eles. Em pequenos grupos, 
eles aprendem a ser uma equipa de várias 
formas e, quem sabe, a caminhar com 
Jesus.



Continua a viagem 
O TeenStreet+ tem de acabar, mas a viagem continua! Queremos incentivar-te a 
partilhar o que aprendeste e viveste com outras pessoas. Lembra-te de que Deus te 
envia com um propósito. 

Aqui está uma forma simples de dirigir um estudo bíblico com família ou amigos não 
cristãos, e algumas passagens com uma mensagem de esperança. 

Passos:   

1. Leiam e reflitam sobre uma passagem/história da Bíblia.  

2. Discutam estas perguntas (uma de cada vez):   

• O que é que esta passagem me ensina sobre Deus?  

• O que é que esta passagem me diz sobre o ser humano? (Ações, atitudes, 

pensamentos, etc.)  

• O que é que esta passagem me diz para fazer ou evitar?  

• Como posso ensinar isto a outras pessoas?  

3. Terminem com oração.   

Passagens sugeridas para estudar com não-cristãos (histórias de esper-
ança):   

1. Esperança para os rejeitados: Lucas 7:36-50  

2. Esperança para os não-religiosos: Lucas 18:9-17  

3. A esperança muda as coisas: Lucas 18:18-30 e 19:1-10  

4. A esperança perdoa: Mateus 18:21-35  

5. Esperança na morte: Lucas 22:66 – 23:25 e 23:32-43  

6. Esperança na ressurreição: Lucas 24:1-20  

7. Esperança à tua espera: Lucas 15:11-32  
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Loja TeenStreet 

NAMED oversize unisex t-shirt 22.99€

TeenStreet 2021 long sleeve unisex shirt 26.99€

TeenStreet 2021 beanie 12.99€

TeenStreet 2021  
sweatpants unisex 39.99€

  15% OFF & FREE SHIPPING!   

Use coupon code  IAMNAMED21 
at checkout online.

www.teenstreet.life/shop
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Marca na agenda 

TeenStreet 2022 

Offenburg 
29 de julho a 5 de agosto 


