
Anotações: 

Servir para vencer!   João 15.1-17 

 

 

 

-Incentivar o compromisso com o Deus e com a Missão 

-Constatar que ficamos mais aptos para vencer as tentações quando 
estamos compromissados com o Reino de Deus. 

- Desenvolver a atitude cristã de enfrentamento as tentações.  

 

 
 
 

- Relembrar que as tentações vivenciadas por Jesus, foram experiên-
cias importantes que o ajudaram a fortalecer o compromisso com seu 
ministério. 

- Converse com o grupo sobre a importância da disciplina cristã para 
o enfrentamento das tentações. 

 

 

 

 

- Divida a turma em quatro grupos. Dê a cada grupo a tarefa de ler 
um dos textos bíblicos, conforme o item Antigamente. Após a leitu-
ra, cada grupo deve compartilhar o exemplo bíblico, de pessoas que 
não cederam às tentações. Motivar o grupo a refletir sobre as ques-
tões levantadas no final do item Antigamente.  

 

O MINISTÉRIO DE JESUS CRISTO     

FACILITADOR/A 

Estudo 6 
juvenis 

Objetivos 

Ponto de partida 

Por  dentro do assunto 



 

Leia o texto Nos tempos atuais da revista do aluno e converse com eles 
sobre o olhar dos outros para as nossas escolhas e atitudes. Como, mui-
tas vezes, “estar em cristo”, fazer a diferença e andar na contramão dos 
valores impostos pela sociedade atual, leva as pessoas a ver o cristão 
como “louco”. Converse sobre os sentimentos advindos desta situação e 
o quanto é difícil para o adolescente cristão enfrentar esse julgamento. 

 

 

 

 

- Peça ao grupo que escreva sobre as questões levantadas na sala de 
bate-papo. A escrita é um bom exercício para preservação da memória e 
registro das experiências vividas. Esse registro pode ser feito também 
em forma de história em quadrinhos, ressaltando os atos de piedade 
transformados em ações de misericórdias vivenciados pelo grupo. 
 

- Termine com um momento de oração, pedindo a Deus que ajude os/as 
adolescentes a enfrentar com coragem e fé, as tentações e contradições 

da vida atual.  

 

 

 

O que são Atos de Piedade? 

Atos de piedade são aqueles praticados para o louvor a Deus, o enrique-
cimento da fé, o crescimento no conhecimento das Escrituras e que vi-
sam aumentar a comunhão com Deus. Por esta razão, os(as) metodistas 
são assíduos aos cultos públicos de louvor a Deus; realizam o culto do-
méstico; oram na igreja, em família e individualmente; estudam siste-
maticamente as Escrituras; jejuam com frequência; buscam constante-
mente a presença de Deus; e exercitam permanentemente sua vida de-
vocional.  
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E por fim... 

Estudo 6 Página 3 

 O que são atos de misericórdia? 

Atos de misericórdia são aqueles praticados em favor do próximo 
para auxiliá—lo em suas necessidades materiais, psicológicas e espi-
rituais. Este procedimento visa aumentar a comunhão com o próxi-
mo, através do serviço (ministério cristão). Por esta razão, os(as) 
metodistas estão sempre prontos a socorrer os aflitos, assistir aos 
necessitados, aparar os fracos, abrigar os abandonados, acolher os 
excluídos, bem como a cooperar, individual e comunitariamente, 
com as iniciativas que promovam a justiça e a dignidade humana.  

 

[extraído do livro:  O que uma pessoa Metodista é, sabe e faz? Editora 
Agentes da Missão, Igreja Metodista 5ª. RE, 2001 (p.94-95)] 

 

Uma vida pautada na disciplina cristã está vinculada ao amor. 

Como já vimos, ninguém, nem mesmo o(a) cristão(ã) mais perfeito
(a) poderá fugir às tentações. O próprio Cristo passou por tentações. 
É preciso vencer. E para vencer as tentações é preciso estar com-
prometido com Cristo e envolvido na missão de Cristo junto ao po-
vo sofredor. 

 

Lucas 4.18 reforça que é preciso organizar a vida na disciplina cris-
tã do amor. Para isso, precisamos entender algumas dimensões prá-
ticas do amor:  

I João 2.5 - o amor é fonte do relacionamento entre Deus e o ser 
humano.  

I Coríntios 13.2b – o amor resgata a identidade do ser humano. 
Se não tiver amor, nada serei. 

I Pedro 2.20 – o amor nos faz exercitar a paciência. Se, quando 
praticando o bem, somos afligidos e suportamos com paci-
ência, isto é grato a Deus. 

   

 

 


