
A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 1 – EU POSSO TER UM RELACIONAMENTO COM DEUS 

  

ABERTURA: 

A. O que você espera de um relacionamento (amizade)? 

B. Qual relacionamento você tem que funciona muito bem?  Por quê? 

C. O que você faz para começar novos relacionamentos? 

  

PROPÓSITO: Descobrir que Deus tem uma maneira pela qual todos neste mundo 
podem ter um relacionamento com Ele. 

  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 17:20-26 

A. Quais foram os pedidos de Jesus em oração? (vs. 20-21) 

B. Em qual relacionamento Jesus quer que todos participem? (vs. 21-23) 

C. Qual resultado será produzido pelo relacionamento unido entre Deus e 
aqueles   que crêem Nele? (vs. 23) 

D. Como o amor de Jesus, que produz este relacionamento com Deus, será 
comunicado ao mundo? (vs. 20-21) 

  

APLICAÇÃO NA MINHA VIDA: 

A. O que eu posso fazer esta semana para imitar o Jesus desta leitura? 

B. Por quem eu posso orar esta semana para ter um relacionamento com 
Deus? 

C. Quem eu posso amar ou ensinar a mensagem de Jesus nesta semana? 

  

PONTO: 

A. A mensagem de amor sobre Jesus produz um relacionamento unido 
com Deus e outros que crêem Nele. 

B. Desafio: Vamos amar e ensinar nossos amigos e família sobre a 
mensagem da morte de Jesus na cruz por nós.  Vamos orar que eles 
venham a ter um relacionamento com Deus. 

A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 2 – COM JESUS EU POSSO FAZER BOAS DECISÕES 

 

ABERTURA: 

A. Quais os critérios para formar uma equipe de sucesso? 

B. O que se espera de um líder? 

 

PROPÓSITO: Descobrir que Deus pode me ajudar de maneira eficiente por meio 
de sua Palavra a tomar decisões sábias. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 6.12-16; 9.6-10 

A. Qual o critério que Jesus usou para escolher seus discípulos? (v. 12)  

B. O que você acha de Jesus ter escolhidos apenas 12 homens? (v. 13) 

C.  Qual era a missão dos doze? (Lucas 9.6) 

D. O que eles fizeram ao retornarem da missão e por que? (v. 10) 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. O que eu faço quando estou prestes a tomar uma decisão importante?  

B. Eu tenho colocado Deus diante de minhas decisões? 

C. O que tem me impedido de obedecer ainda mais Jesus Cristo? 

 

PONTO: 

A. Nossas escolhas no presente determinam os resultados no futuro.  

B. Jesus nos escolhe para fazermos boas escolhas e termos bons 
resultados. 

 

 

 

 



A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 3 – CONHECENDO JESUS PARA SABER O PREÇO DE SEGUI-LO 

 

ABERTURA: 

A. Como você reagiria ao convite de um estranho? Por que?  

B. O que você faz para conhecer melhor uma pessoa? 

 

PROPÓSITO: Saber que é Jesus sua missão para assim estar disposto a segui-lo. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 9.18-27 

A. Por que Jesus perguntou a respeito de sua identidade? (v. 18)  

B. Por que vocês acham que as pessoas estavam confusas sobre a 
identidade de Jesus? (v. 19) 

C. Por que Jesus falou todas estas coisas para os discípulos? (v. 22) 

D. O que Jesus queria dizer com “perder sua vida para salvá-la”? (v. 24) 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. Segundo os versículos 23-26, o que é necessário para eu seguir Jesus?   

B. Como eu posso demonstrar vergonha de Jesus? 

C. Você acha que Jesus exige de mais para quem quer segui-lo? Por quê? 

 

PONTO: 

A. Seguir Jesus tem um preço, por esta razão é importante conhecê-lo.  

B. Não existe nenhuma possibilidade de salvar minha alma fora de Cristo. 

 

 

 

 

A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 04 – EM MEU RELACIONAMENTO COM JESUS EU APRENDO A ORAR 

 

ABERTURA: 

A. O que significaria se você tivesse uma linha telefônica direto com a 
presidência da república?  

B. O que você faz nos momentos mais difíceis de sua vida? 

 

PROPÓSITO: Descobrir que no meu relacionamento com Cristo, eu posso 
perseverar e valorizar a oração sabendo que Deus é capaz de me ouvir e 
responder minhas necessidades. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 11.5-13; 18.1-8 

A. Que idéias repetidas existem nestes textos?  

B. Qual o propósito desta parábola? (Lc 18.5-8) 

C. Por que Jesus fez essas comparações? (Lc 11.9-12) 

D. Qual a diferença entre o juiz injusto e Deus? (Lc 18.2,6,7-8) 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. O que eu aprendo com o exemplo do amigo importuno?  

B. Que lição importante eu aprendo da viúva e do juiz? 

C. O que tem me impedido de orar mais? 

 

PONTO: 

A. A oração é para um discípulo o que o ar é para o ser humano.  

B. Deus se importa com você mais será que confia nele? 

 

 

 



A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 05 – NO MEU RELACIONAMENTO COM JESUS SEMPRE TEREI UMA CHANCE 

 

ABERTURA: 

A. Você acha que existe uma segunda chance para toda vida? Explique! 

B. Em que situação você daria uma segunda chance? 

C. Como uma segunda chance pode ser importante na vida de alguém? 

 

PROPÓSITO: Descobrir que no meu relacionamento com Jesus eu aprendo que as 
pessoas necessitam de uma segunda chance para provarem do amor de Deus. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 15.11-32 

A. O que o filho mais moço fez? O que você acha da atitude dele? (vs. 12-14)  

B. Como o filho caiu em si? E o que ele pensou (vs. 15-17) 

C. Por que o pai ficou feliz com a volta do filho? E qual foi a sua atitude?  
(vs. 22-24) 

D. Por que o irmão mais velho não ficou feliz? (vs. 28-30) 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. Você é mais parecido com o pai ou com o filho mais velho? Por quê?  

B. O que pode me impedir de dar uma segunda chance? 

C. Para o pai, o que era mais conveniente e importante? E para você? 

 

PONTO: 

A. Deus sempre está pronto para nos perdoar desde que haja 
arrependimento.  

B. Independentemente da situação, uma segunda chance pode ser a 
melhor saída. 

 

A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 06 – NO MEU RELACIONAMENTO COM JESUS SEMPRE PRODUZIREI MAIS 

 

ABERTURA: 

A. O que você acha necessário para que uma plantação de maçã dê muitos 
frutos? 

B. Você acha que ouvir conselhos é bom? Explique! 

 

PROPÓSITO: Descobrir que no meu relacionamento com Jesus eu aprendo que 
posso ser mais produtivo quando estou ligado a ele e sem ele nada posso fazer. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  João 15.1-11 

A. A palavra permanecer define a ligação entre a videira e os ramos (v.5-10). 
De acordo com esses versículos, o que significa permanecer?  

B. O que devemos fazer para permanecer na videira? 

C. De acordo com Jesus, nosso propósito é produzir fruto (v.8). Qual é a 
natureza do que deve ser produzido em nossa vida? 

D. A poda é um processo necessário para produzir mais fruto (v.2). O que o 
Senhor usa para podar os ramos “mortos” em nossa vida? 

E. O que Jesus quer dizer quando afirma: “[...] sem mim vocês não podem 
fazer coisa alguma” (v.5)? 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. O que eu preciso fazer para produzir os frutos que Jesus espera?  

B. Como eu devo escapar da advertência dos versículos 2 e 6? 

C. Quais desses versículos causam mais impacto em minha vida? Explique! 

 

PONTO: 

A. Jesus é fonte que devo buscar para produzir frutos e frutos bons.  

B. A pessoa que está ligada em Jesus tem como resultado o sucesso. 



A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 07 – NO MEU RELACIONAMENTO COM JESUS EU DESCUBRO                                                   

QUE HÁ UM CHAMANDO 

 

ABERTURA: 

A. Você já foi chamado para realizar alguma coisa grandiosa?  

B. Se lhe ordenassem tirar água de uma pedra, o que você faria? Explique! 

 

PROPÓSITO: Descobrir que quando eu obedeço as ordens de Jesus, grandes 
coisas acontecem na minha vida.  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 5.1-11 

A. Descreva o ambiente que serviu de pano de fundo para aquela pesca 
maravilhosa? (v. 1-3).  

B. O que Jesus estava tentando demonstrar a respeito de si mesmo 
quando ordenou: “Vá para onde as águas são mais fundas e [...] 
Lanchem as redes para a pesca” (v.4)? 

C. Por que Pedro reagiu daquela maneira (v.8)? 

D. O que significa ser pescador de homem (v.10)? 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. Como você descreve o poder da pessoa de Jesus? Você quer esse poder 
em sua vida?  

B. Que perguntas essa passagem desperta em você? 

C. Que versículo ou versículos causaram mais impacto em você? 

 

PONTO: 

A. Jesus prova que é capaz de nos transformar em grandes pescadores de 
homens.  

B. O magnetismo e o poder da pessoa de Jesus está no centro de nossa fé. 

 

 

  

 

 


