
Lição Tema Inspiração
Versículo-

-chave
Ideia-guia Ferramenta

Desafio da 
semana

Princípio
Palavra-
-chave

1
Quanto você 

tem semeado? Pergunta 2Co 9.6 Quem muito semeia, 
muito colherá. Terrário

Plantar uma 
semente na vida 

de alguém.

Semeadura e 
colheita

Semente, 
colheita.

2
Quem ama 

obedece Música Jo 14.21

Aquilo que semeamos 
colhemos. Quem ama 
a Deus obedece a Ele 
e será abençoado por 

Ele.

Linha do tempo

Plantar uma 
semente e 

acompanhar o 
crescimento.

Semeadura e 
colheita Obedecer

3
Livre para dizer 

sim ou não Clipe 1Co 10.23

Sou livre para fazer 
muitas coisas, mas 

escolho fazer somente 
o que não fere a 
Palavra de Deus.

Gráfico T – Lista 
do sim ou não.

Analisar situação 
que deveria dizer 

sim, mas disse 
não. Testemuhar.

Autogoverno Liberdade

4
O que você 
entende por 

caráter?
Gravura Rm 5.3-4

O trabalho molda 
nosso caráter e nos 

torna parecidos com 
Deus.

Estudo de 
biografias

Fazer um 
trabalho que o 
torne parecido 

com Jesus

Caráter Caráter

5
Somos 

diferentes uns 
dos outros.

Clipe Jo 1.23

Somos diferentes 
uns dos outros, 
mas temos algo 

em comum: fomos 
criados à imagem e 

semelhança de Deus.

Quadro T – 
Características 

internas e 
externas.

Ajudar alguém 
com um dom ou 

talento.
Individualidade Individualidade

6
Cuidando do 
que Deus me 

deu
Clipe Gn 2.15

Cuidar de tudo que 
Deus me deu é minha 

responsabilidade.

Mural com 
desenhos

Observar 
qual a maior 
dificuldade 

entre ter bons 
pensamentos e 
cuidar do que 
Deus nos deu.

Mordomia Mordomia e 
responsabilidade

7
Com quem 
posso fazer 

aliança?
Clipe 1Sm 23.16

Não posso fazer 
aliança com todos 

que conheço.

Belas artes: 
mural de fotos

Fazer aliança 
com alguém Aliança Aliança

8
Enterrar ou 

usar? Clipe Mt 25.14-15

Devo ser bom 
mordomo dos dons e 
talentos que Deus me 

deu.

Belas artes: 
encenação

Usar os talentos e 
testemunhar Mordomia Talento e dons



9
Sou eu que 

escolho elogiar 
ou ofender

Clipe Pv 18.21

Sou eu que escolho 
abençoar ou 

amaldiçoar com 
minhas palavras.

Encenação de 
um caso de 

Bullying

Elogiar alguém 
e testemunhar 

depois
Aliança Bullying (crítica 

ou elogio)

10
Eu sei me 

comunicar? Vídeo At 2.14

Comunicação é algo 
que todos apreciamos 

e queremos fazer 
bem.

Leitura de 
imagem

Comunicar-se 
bem com seus 

pais
Individualidade Comunicação

11
As autoridades 

devem ser 
respeitadas.

Vídeo Romanos 13.1-3

Respeite as 
autoridades porque 
elas existem com a 
permissão de Deus.

Constituição
Fazer 

constituição em 
família

Governo Honrar, 
autoridade

12
Por que 

devemos orar? 1João 5.14

A oração é um 
ato de adoração e 
comunicação com 

Deus

Orar em pares

Orar com o 
mesmo par nos 
intervalos das 

aulas.

Soberania Oração

13
Como Deus fala 

comigo? 2Tm 3.16-17
A leitura da Palavra é 
uma forma de Deus 

falar comigo

Lista de 
benefícios da 
leitura bíblica

Entregar um 
cartão com 

versículo para 
alguém

Aliança Bíblia

14
O que falta 

moldar no meu 
caráter?

Hn 11.27 Deus quer moldar 
meu caráter.

Linha do tempo 
da vida de 

Moisés

Alguém para 
avaliar o seu 

caráter.
Caráter Fé 

Moldar

15
Ele me capacita, 

então consigo Vídeo 2Co 3.5

Entrego a Deus 
meu desafio. Confio 
Nele porque minha 
capacidade vem do 

Senhor.

Arte: desenho 
livre

Oportunidade de 
serviço

Ajudar alguém 
a vencer uma 
dificuldade

Soberania Desafio, 
capacidade


