
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. 
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