
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. 
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