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Preparado para ficares EQUIPADO?? 

Antes de pegares na Bíblia 

O TeenStreet Life não é apenas um evento! É para ser vivido o ano todo… 

A equipa do TeenStreet Europa preparou este conjunto de estudos bíblicos 

para ti sobre Romanos 12 e 13, para que continues CURIOSO!1  e possas estu-

dar a palavra de Deus mesmo depois do evento. Estás preparado? 

Junta os teus amigos, familiares ou até o teu grupo NET para fazerem estes 

estudos juntos. Ou usem as redes sociais, o Zoom, ou outros meios em que 

possam fazer videochamadas e/ou trocarem mensagens. 

Cada estudo tem duas secções de perguntas. A primeira secção pode ser feita 

individualmente, enquanto estudam o texto sozinhos em casa. E a segunda 

(“VAI MAIS FUNDO”) podem fazê-la em conjunto. 

 

Falar sobre as coisas que lemos e aprendemos ajuda-nos a ir mais fundo e as-

sim aprendemos e encorajamo-nos uns aos outros! 

Oramos e confiamos que Deus usará este tempo para te aproximar dEle 

e revelar-te mais sobre quem Ele é! Então vamos a isso? 

 
1CURIOSO!  foi o tema da semana do TeenStreet 2020. 
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Sobre o Livro de Romanos 

Romanos 12 e 13 dão uma grande ideia de como os cristãos devem viver. 

Todo o livro de Romanos é uma carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Esta 

igreja era composta por cristãos judeus e não judeus. Por causa das diferentes 

origens na igreja, algumas divergências e tensões começaram a formar-se. Por 

isso, um dos objetivos de Paulo com esta carta era encorajar a unidade da igreja. 

Romanos é uma carta muito longa e Paulo explica o Evangelho detalhadamente 

nela. Nestes estudos vamos concentrar-nos nos capítulos 12 e 13 – mas se 

estiverem curiosos, vale a pena ler todo o livro de Romanos! 
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Equipa-te - Semana 1 

 Fala com Deus sobre o que está no teu coração. Pede-Lhe para Ele falar 

contigo neste momento. 

  

 Lê Romanos 12:1-2. 

  

1. Para quem Paulo está a escrever? (versículo 1) 

  

A igreja em Roma era bastante diversa, mas todos eram irmãos e irmãs em 

Cristo pela Sua misericórdia. Paulo menciona a misericórdia de Deus muitas ve-

zes em Romanos. Ele quer colocar o foco dos cristãos romanos de volta no 

fundamento deles – Jesus. Isso também serve para nós hoje. 

Portanto, precisamos manter isso nas nossas mentes ao ler Romanos durante 

os próximos dias – a misericórdia de Deus vem em primeiro lugar e é a base 

para tudo o que somos e tudo que podemos fazer. As exigências de Paulo 

nunca são acerca de somar pontos ou ganhar o favor de Deus! 

  

2.  Como cristão, o que deves fazer com o teu corpo? (versículo 1) 

  

3. O que achas que isso significa? Como descreves ser a “adoração ade-

quada”? 
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 “Sacrifício” não é um termo que usamos nas nossas conversas diariamente. 

Mas os membros da igreja estavam cercados por uma cultura onde os sacrifí-

cios eram comuns. Também podemos ler muito sobre sacrifícios no Velho Tes-

tamento. O propósito dos sacrifícios era ajudar os israelitas a entender que de-

veria haver uma punição pelos seus pecados. O sangue dos animais lavou os 

israelitas da sua culpa (Levítico 16). Mas a Bíblia não pára por aí. 

O Novo Testamento fala sobre Jesus ser o cordeiro (sacrifício) perfeito que car-

rega o pecado do mundo (João 1:29). 

Para entenderes mais sobre isso, lê Hebreus 10:5-18. 

  

4. O que é que o sacrifício de Jesus fez por nós? (Hebreus 10:10) 

  

5. Qual é a diferença entre o sacrifício de Jesus e as ofertas que os sa-

cerdotes levavam? (Hebreus 10:11-14) 

  

6. Ainda precisamos sacrificar animais pelos nossos pecados? (Hebreus 

10:18) 

 

É muito importante que nos lembremos disso, quando Paulo nos diz para dar-

mos os nossos corpos como um sacrifício vivo! O sacrifício de Jesus foi DE 

UMA VEZ POR TODAS (Romanos 12:10)! Os sacrifícios que agora fazemos não 

são necessários para tornar possível um relacionamento com Deus – Jesus já 

fez isso. Agora cabe a nós responder ao que Ele já fez. 
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Tira um minuto para agradeceres a Deus por este presente maravilhoso! 

  

7. Como deve ser a nossa resposta segundo Romanos 12:2? 

  

8. Vamos dar outra olhadela neste versículo… o que achas que Paulo 

quis dizer com “o padrão deste mundo”? 

 

A tradução da Bíblia “A Mensagem” coloca esse versículo desta forma: 

“Não te tornes tão bem ajustado à tua cultura a ponto de te encaixares nela sem 

nem sequer pensares. Em vez disso, fixa a tua atenção em Deus. Tu serás mu-

dado de dentro para fora. Reconhece prontamente o que ele quer de ti e res-

ponde rapidamente. Ao contrário da cultura ao teu redor, que está sempre a 

puxar-te para baixo para o seu nível de imaturidade, Deus tira o melhor de ti, 

desenvolve em ti uma maturidade bem formada.” (Romanos 12:2) 

Não devemos apenas assumir os valores das pessoas e da cultura ao nosso 

redor, mas devemos sempre buscar ver qual é a vontade de Deus e como as 

expectativas e valores ao nosso redor diferem ou correspondem a ela. 

  

9.  Paulo diz-nos para “sermos transformados pela renovação da nossa 

mente”. O que pensas que significa ter uma mente renovada? 
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Aqui, a tradução d’ “A Mensagem” diz “fixa a tua atenção em Deus. Tu serás mu-

dado de dentro para fora”. Ter uma “mente renovada” significa buscar a Deus e 

deixá-lo mudar a minha perspetiva sobre as coisas. 

  

10.  Reparaste que Paulo não diz: renovem as vossas mentes por vocês 

mesmos! Não podemos fazer isso sozinhos. Quem irá realizar essa 

transformação? (Filipenses 3:20, 21) 

 

11.  O que é suposto fazermos? (João 15: 5) 

  

Quando Jesus voltou para o céu depois de ressuscitar, Deus deu o Seu Espírito 

Santo aos que acreditam nEle. Os cristãos têm o Espírito Santo a viver dentro 

deles e a transformá-los. Peçam-Lhe para continuar a transformar-vos a cada 

dia. 

 

VAI MAIS FUNDO 

1. Como é viver uma vida de adoração verdadeira e adequada? 

 

2. Ainda estão Curiosos? Então vão mais a fundo: em Romanos 12:1, le-

mos que as nossas vidas devem ser um sacrifício vivo. Talvez isso soe 

estranho. Aqui estão alguns versículos para vos ajudar a entender me-

lhor o que isso significa. 
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2.1. 1 Tessalonicenses 1:9 – Como é que Deus é descrito? 

 

2.2.  Romanos 8:11 – Quem nos dá a vida? E onde Ele mora? 

 

2.3.  Romanos 9:26 + 2 Coríntios 6:16 – Quem ou o que somos? 

 

3. Como é que a leitura destes versículos mudou a vossa opinião sobre 

oferecer os vossos corpos/vidas como um sacrifício vivo? 
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Equipa-te - Semana 2 

 Fala com Deus sobre o que está no teu coração. Pede-Lhe para falar con-

tigo neste momento. 

  

Na semana passada, aprendemos como a misericórdia de Deus e o seu Espírito Santo 

nos transformam para que nos possamos oferecer como sacrifícios vivos. Esta semana, 

vamos continuar a ver o que isto significa. 

  

 Lê Romanos 12:3-8. 

  

1. Alguma vez já pensaste isto sobre outro cristão: “Uau, esta pessoa é 

tão talentosa que eu gostaria de ser tão bom como ele/ela”? Ou então: 

“Eu sou um cristão melhor do que ele/ela”. Ou ainda: “Eu poderia fazer 

melhor desta maneira”? 

 

2. Os versículos que lemos esta semana dão exemplos concretos do que 

Paulo exigiu aos crentes no início do capítulo 12. De acordo com os 

versículos, o que devemos nós, como seguidores de Jesus, fa-

zer? (versículo 3) 

 

3. O que é que não devemos fazer? (versículo 3) 
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Um julgamento modesto significa seres realista em relação a ti mesmo e aos 

outros. Por outras palavras, não comparas os teus dons e talentos com os dos 

outros, mas em vez disso fazes uma avaliação honesta para compreenderes 

onde tu te encontras. Isto vai nos dois sentidos: não pensas demasiado em ti 

mesmo, mas também não te inferiorizas e pensas muito menos de ti próprio. 

  

4. Dirias que te julgas a ti mesmo de forma “modesta”? 

  

 

 Lê novamente os versículos 4 e 5. 

  

5. Que imagem é que Paulo usa aqui? 

  

6. Como crentes de Jesus Cristo, todos nós temos dons (v. 6) e embora 

tenhamos dons e funções diferentes, somos um só corpo como igreja. 

Em toda esta diversidade, de acordo com os versículos 4 e 5, quem é 

o líder deste corpo que o mantém todo unido? 

  

A igreja em Roma era diversa. Por causa disso, as pessoas começaram a van-

gloriar-se dos seus dons e a discutir umas com as outras. Paulo usa a imagem 

do corpo para colocar o foco de novo naquele que os unificou e os uniu a todos 

em primeiro lugar: Jesus. Esta imagem pode ser-nos útil hoje à medida que ten-

tamos pensar em nós próprios de forma “modesta”. 
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 Lê os versículos 6 a 8. 

  

Continuando com esta imagem do corpo, Paulo aponta diferentes dons que cada “parte 

do corpo” (cada crente) tem. Lembras-te do que falámos sobre os dons espirituais nas 

“Big Adventures” durante o TeenStreet 2020? Vejamos isso um pouco mais hoje. 

  

7. Quem tem estes dons? (versículo 6) 

  

Todos os cristãos têm dons porque tomamos parte na graça em Jesus Cristo. 

Podes estar certo de que, se fores um seguidor de Jesus, foi-te dado um dom 

para servires no corpo de Cristo. Não é fantástico? Deus sabe porquê e como 

é que Ele distribuiu os diferentes dons a diferentes pessoas – podemos ter a 

certeza de que Ele não cometeu um único erro nem Lhe escapou nenhum de 

nós! 

  

8. Que dons são mencionados? (versículos 6-8) 

  

Os dons listados acima são colocados em perspetiva nesta passagem. Como 

o nome já diz, eles são dados, nós não os ganhamos. E Deus dá estes dons de 

acordo com a Sua vontade. 
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9. Se tivesses de explicar a outra pessoa para que servem os dons e 

como devem ser usados/exercitados, o que dirias? Se isso te ajudar, 

escreve a tua resposta. 

  

  

 Lê outra vez Romanos 12:3-8. 

  

Não consegues ser cristão ao sê-lo sozinho. Isto significa que tens de viver numa comu-

nidade – a igreja. Pensa novamente no TeenStreet. Lembras-te de 1 ou 2 pessoas que 

viste usar os seus dons para abençoar os outros? 

  

10. Qual é o teu dom? Se ainda não o sabes, fala com Deus para que Ele te 

mostra qual é. Também podes perguntar às pessoas que te conhecem 

bem quais são algumas das tuas habilidades. 

  

11. Paulo diz que todos os dons são igualmente valiosos e que não há um 

que esteja acima do outro. Isso muda a forma como pensas sobre ti e 

sobre as outras pessoas ao teu redor? 

  

12. Imagina que vivíamos todos de acordo com o que lemos hoje, como 

seria a igreja? 
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VAI MAIS FUNDO 

1. Partilha com os teus amigos ou no pequeno grupo como podes usar 

os teus dons de maneira prática para encorajares os outros já hoje. 

  

2. Ainda estão Curiosos? Então vão mais a fundo: Paulo falou de dons 

noutra carta, utilizando também a mesma imagem do corpo. Leiam 1 

Coríntios 12:12-31. Escrevam e partilham o que é novo para vocês. 
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Equipa-te - Semana 3 

 Fala com Deus sobre o que está no teu coração. Pede-Lhe para falar con-

tigo neste momento. 

  

Na semana passada, vimos que a igreja é descrita como o corpo de Cristo. A igreja é 

constituída por diferentes membros com diferentes dons, unidos por Jesus. Mas como 

é possível viver como um corpo unido e como é que isso se parece? Estás Curioso? e 

pronto para continuares o estudo de hoje? 

  

 Lê Romanos 12:9-21. 

  

1. Numa lista, escreve aquilo que devemos buscar e as coisas que deve-

mos evitar, presentes no texto. Podes ter que demorar alguns minutos 

a escrevê-la, uma vez que Paulo menciona aqui muitas coisas. En-

quanto as escreves, pensa em como é viver o que é bom ou como evi-

tar o que é mau. (Podes acrescentar mais para além dos espaços!) 

Coisas a buscar Coisas a evitar Odiar o que é mau Fazer sempre com 

zelo 
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2. Muito bem! Conseguiste passar à seguinte fase! Esta é uma lista real-

mente longa! O que pensas sobre o que mencionaste nessa lista? 

  

É importante recordar o que aprendemos nas últimas duas semanas. Estas or-

dens são como um guia prático para viver a vida de que Paulo falou nos versí-

culos 1 e 2 do capítulo 12. Depois de compreendermos o que Jesus fez por nós 

para nos reconciliar com Deus, temos de colocar estes versículos em prática. 

Esta é a forma de como podemos viver para responder ao grande presente que 

Deus nos deu! Quando seguimos Jesus, queremos que as nossas vidas sejam 

transformadas dia após dia. Nestes versículos encontramos exemplos práticos 

de como devemos viver. 

  

3. A primeira parte do versículo 9 é crucial. O que é que ela diz? 

  

Toda a passagem de Romanos que lemos hoje fala sobre partilhar de maneira 

prática o amor que recebemos de Deus. Vejamos mais de perto uma das for-

mas descritas. 

  

4. O que nos pede o versículo 18? 

  

Não é interessante que Paulo entra em mais detalhes aqui? A paz exige sempre 

um esforço de ambos os lados. Somos chamados a buscar a paz, mas nós só 

podemos fazer a nossa parte. Devemos analisar as situações e ver o que signi-

fica “fazer a nossa parte” para vivermos em paz com todos. 
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5. De onde vem a nossa paz? (Romanos 5:1) 

  

6. Como achas que pode ser a busca da paz em algumas das situações 

na tua vida quotidiana (em casa, na escola, no teu grupo de jovens, …)? 

 

Aqui está um exemplo: Se estou numa discussão com o meu irmão em casa, 

não posso influenciar as suas ações, mas posso controlar as minhas. Assim, 

posso escolher deliberadamente não dizer algo que o vai provocar ou magoar 

e ser o primeiro a pedir desculpa. Se eu estiver muito emocionado nesse mo-

mento, posso sair dali, por breves momentos, e procurar conversar novamente 

com o meu irmão, quando ambos estivermos mais calmos. 

   

 Lê novamente os versículos 9 a 21. 

 

Existe muito mais a aprender com esta passagem. 

Volta à lista que escreveste como resposta à pergunta 1. Escolhe uma ou duas coisas e 

fá-las (ou não as faças, se forem coisas a evitar) deliberadamente hoje! 

  

VAI MAIS FUNDO 

1. Partilha com os teus amigos ou no pequeno grupo sobre a tua experi-

ência de tentar viver aquilo que escolheste da lista! Esta pode ser uma 

excelente forma de se inspirarem uns aos outros! 
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2. Ainda estão Curiosos? Então vão mais a fundo: há um capítulo in-

teiro sobre o amor em 1 Coríntios 13. Leiam-no em voz alta. Depois 

leiam-no novamente e, de todas as vezes que aparece a palavra 

“amor”, substituam-na pelo vosso nome. 
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Equipa-te - Semana 4 

 Fala com Deus sobre o que está no teu coração. Pede-Lhe para falar con-

tigo neste momento. 

  

Na semana passada, terminámos o capítulo 12 e lemos sobre como pode ser viver o 

amor de Deus na prática. Antes de saltarmos para Romanos 13, tira um momento para 

escreveres as três primeiras coisas que te vêm à mente quando ouves a palavra “amor”. 

O que é o amor? Como o descreverias? 

  

 Lê Romanos 13:8-10. 

  

1. Como é que a lei é cumprida? (versículo 8) 

  

Paulo diz isso outra vez em Gálatas 5:14: “De facto, toda a lei de Deus resume-

-se num só mandamento: Ama o teu próximo como a ti mesmo.” 

  

2.  O que é que significa o amor ser o cumprimento da lei? 

  

Por vezes o cristianismo pode parecer-se muito com uma religião de “faz” e 

“não faz”. Especialmente no Velho Testamento, encontramos muitas leis e 
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regras. Vamos saltar para Marcos 12:28-34 para compreender um pouco mais. 

Lê esses versículos. 

  

3. Aqui vemos que na realidade só existe um mandamento e que todos 

os outros são apenas explicações sobre como viver isto na prática. 

Segundo o que Jesus diz, qual é o maior mandamento? (versículos 30 

e 31) 

  

A ordem dos mandamentos aqui é importante – amar o nosso próximo só é 

possível, porque Deus nos amou primeiro e nós podemos transmitir esse amor. 

  

4. Agora olha novamente para o início deste estudo, para a pergunta “o 

que é o amor?”. Será que a tua definição corresponde ao amor que le-

mos nas últimas semanas na Bíblia? 

   

5. Muitas vezes a nossa visão do amor é influenciada pelos filmes ou pro-

gramas que vemos, livros que lemos ou pelos anúncios publicitários. 

Mas o que significa amar a Deus e ao próximo de uma forma bíblica? 

 

6. Já alguma vez te perguntaste porque é que amar é uma ordem? A 

maior parte das vezes é fácil amar os nossos amigos, mas como é que 

amamos alguém de quem não gostamos realmente? 
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A maior parte das vezes o amor não é, em primeiro lugar, um sentimento. É uma 

decisão, uma escolha ativa que podemos fazer. Podemos escolher fazer o bem 

às pessoas à nossa volta, mesmo que elas não pareçam amáveis, porque sa-

bemos que esta é a vontade de Deus. 

  

7. Quais são algumas formas práticas de mostrar amor aos outros? Es-

creve algumas delas. 

  

Isto pode ser algo como: respeitar os nossos pais, ser um bom ouvinte para um 

amigo, ligar à nossa avó para lhe dizer olá e perguntar como ela está, encorajar 

os nossos irmãos, ajudar a limpar a casa, ouvir quando o nosso professor está 

a falar, etc.) 

Lembras-te de termos falado em oferecermo-nos como “sacrifício vivo” na se-

mana 1 (Romanos 12:1)? Amar os outros é parte disso! 

  

8. Escreve o último mandamento presente no versículo 9, de Romanos 

13.  

 

9. O que pensas que isso significa? O que significa “amarmo-nos a nós 

mesmos”? 
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Amarmo-nos a nós mesmos está interligado com pensar em nós e nas pessoas 

à nossa volta com um julgamento “moderado”, o qual vimos na semana 2. Não 

significa vangloriares-te de ti mesmo e colocares-te em primeiro lugar em cada 

situação, mas sim cuidares bem de ti mesmo (física, emocional e espiritual-

mente) e seres gracioso contigo mesmo. 

  

10. Dirias que te amas a ti mesmo? Se te debateres com isto, fala com 

Deus. Diz-Lhe como te sentes e pede-Lhe que te ajude a veres-te 

como Ele te vê. 

  

(Lembras-te do que vimos na semana 2? Saber quem Jesus é influencia a forma 

como tu vês quem és). Fala com o teu líder do grupo NET do TeenStreet ou com 

alguém em quem confies para seres encorajado desta maneira. 

  

11. Como te sentes quando lês sobre esta ordem de amares os outros 

como te amas a ti mesmo? 

  

Sempre que mostras amor a outra pessoa, o reino de Deus espalha-se aqui na 

terra. Deus não nos pede que amemos os outros nas nossas próprias forças. 

Ele pede a nossa obediência nisto e dá-nos a força para amarmos os outros. 

Amar os outros é algo que podemos fazer, com a ajuda de Deus, durante toda 

a nossa vida! (versículo 8). E nem sempre o faremos na perfeição. Por vezes, 

todos nós falhamos e falharemos. Mas esses são os momentos em que deve-

mos aceitar o perdão de Deus e pedir a Sua ajuda para amarmos os outros com 

o Seu amor. Vamos continuar a amar! 
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12. Lê 1 João 4:19, porque é que somos capazes de amar? 

  

Termina hoje este estudo bíblico a agradecer a Deus pelo Seu grande amor e 

pede-Lhe que te mostre formas de amares as pessoas que encontrares hoje. 

Se quiseres, memoriza 1 João 4:19 para nunca te esqueceres o que está no 

centro de tudo o que fazemos. 

 

VAI MAIS FUNDO 

1. Quem é o teu próximo? Como podes amá-lo? 

  

2. Ainda estás Curioso? Então vai mais fundo: Lê 1 João 4:7-21 para 

compreenderes mais sobre o amor de Deus e as implicações que ele 

tem nas nossas vidas. 
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Equipa-te - Semana 5 

 Antes de começares a ler, tira 3 a 5 minutos para ficares em silêncio e con-

vidares o Espírito Santo a guiar-te e a falar-te agora. Ouve o que ele tem 

para dizer. 

  

É tão bom que hoje estejas a tirar um tempo para estares com Deus e leres a Sua pala-

vra!  

  

 Lê Romanos 13:11-14. 

  

No versículo 13, Paulo assinala que a nossa salvação está agora mais perto do que 

nunca. Mas esperem um minuto… esta carta foi escrita há quase 2.000 anos! Os crentes 

daquela altura acreditavam que Jesus voltaria em breve. Sabemos hoje que Ele ainda 

não regressou. Isto dá-nos a grande oportunidade de partilharmos a nossa esperança 

com as pessoas à nossa volta que ainda não conhecem Jesus. Paulo queria ter a certeza 

de que a igreja vivia com esta “mentalidade urgente”. Saber e esperar que Jesus regres-

sará encoraja-nos a aproveitar ao máximo o tempo que temos, vivendo uma vida que 

mostra aos outros como Deus é grande. Agradece a Deus por essa oportunidade e pelo 

tempo que Ele te dá a cada novo dia! 

   

1. No versículo 12 encontramos duas metáforas que contrastam entre si. 

Quais são elas? 
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2. Quando pensas em escuridão e luz, noite e dia, o que te vem à mente? 

O que é que imaginas? 

  

3. Nos versículos 13 e 14, Paulo menciona alguns comportamentos e re-

laciona isto com a metáfora do dia e da noite. Como é que as pessoas 

que vivem na luz se comportam? (versículos 13) 

  

Comportar-se decentemente inclui todas as coisas que aprendemos nos últi-

mos dias, com a leitura dos capítulos 12 e 13. Isso é o oposto do que Paulo 

menciona no versículo 13. 

Somos chamados a viver uma vida na luz, o que significa amar a Deus e aos 

nossos vizinhos de todas as formas possíveis. Como sabemos que cada dia 

conta, não nos queremos perder naquilo que o mundo considera como praze-

res. É claro que ainda podemos desfrutar de boas refeições e outras coisas di-

vertidas! Deus quer abençoar-nos abundantemente de muitas maneiras dife-

rentes! Mas estas coisas perecíveis não devem ser o nosso foco principal. Te-

mos uma perspetiva maior e eterna da vida. Temos uma visão para este mundo 

e uma esperança a partilhar com as pessoas que nos rodeiam. Estás pronto 

para usares as tuas oportunidades? 

Paulo diz “vistamo-nos das armas da luz” (v. 12). Este termo mostra que há uma 

luta constante entre a luz e a escuridão. É outra forma de descrever a nossa luta 

entre fazer coisas boas, amar os outros, e ser egocêntrico, sem amor. 

  

4. Que conselho nos dá Paulo? Que podemos nós fazer? (versículos 14a) 
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5. O que pensas que isso significa? 

  

Todas as instruções que lemos hoje, e que temos lido nas últimas semanas, são 

instruções sobre como combater esta batalha através da forma como vivemos. 

  

6. Em Efésios, Paulo fala de toda a armadura de Deus que podemos ves-

tir todos os dias. Lê Efésios 6:10-18 e identifica as diferentes armas: 

  

Não estamos sozinhos nesta batalha. Deus deu-nos estas “armas” para lutar-

mos e defendermo-nos. Queremos armar-nos todos os dias com a Palavra de 

Deus para recordar as promessas de Deus e combater os ataques do nosso 

inimigo Satanás. Temos uma missão enquanto partilhamos a Boa Nova da paz 

com os outros. Como crentes, temos o Espírito Santo connosco todos os dias 

para nos ajudar a travar as nossas batalhas e a viver na luz. Fala com Deus sobre 

as lutas que estás a enfrentar. Que parte da armadura de Deus queres lembrar 

especialmente neste momento? Tem sempre em mente que Jesus já venceu 

esta luta através da Sua morte e ressurreição. Confia Nele e pede a Deus que 

te ajude a caminhar na luz e a colocar a Sua armadura todos os dias. 

  

VAI MAIS FUNDO 

1. Em grupo, partilhem como podem permanecer fortes e como podem 

vestir a armadura da luz (Romanos 13:12), vestir-se com o Senhor Je-

sus Cristo (Romanos 13:14). 
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2. Ainda estão Curiosos? Então vão mais a fundo: Se querem saber 

mais sobre como andar na luz, leiam Romanos 8:1-17. 

  

3. Dos versículos desta semana, qual é o que mais impactou cada um de 

vocês? Sublinhem-no nas vossas Bíblias e tenham como objetivo me-

morizá-lo. Talvez isso seja algo que possam fazer com os vossos ami-

gos ou no grupo Net? 
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Equipa-te - Semana 6 

 Fala com Deus sobre o que está no teu coração. Pede-Lhe para falar con-

tigo neste momento. 

  

Percorreste todo o caminho deste estudo bíblico! Muito bem! Esperamos que tenhas 

gostado! Esta semana, vamos recapitular algumas das coisas que aprendemos. 

Volta a rever cada estudo brevemente e escreve uma frase sobre o que aprendeste, so-

bre o que Deus falou contigo ou sobre algo novo que descobriste. 

  

Dia 1: 

  

Dia 2: 

  

Dia 3: 

  

Dia 4: 

  

Dia 5: 
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A palavra de Deus não é espantosa? Tira um minuto para agradeceres a Deus 

sobre as coisas que escreveste. 

  

 Agora lê de uma só vez Romanos 12 e 13 para reveres tudo aquilo de que 

falámos durante estas semanas. 

  

1. Se te perguntassem: “como é que um cristão deve viver?”, o que di-

rias? 

  

  

O nosso estudo bíblico termina esta semana! Ohh… Mas não fiques triste, porque em 

breve teremos outras surpresas. 

Queremos encorajar-te a continuares a ler a Bíblia. Não precisas esperar que te propor-

cionemos mais estudos para te aprofundares na Palavra de Deus. Talvez um próximo 

passo possa ser… leres todo o livro de Romanos, um dos Evangelhos ou outro livro do 

Novo Testamento. Também podes obter uma aplicação com estudos bíblicos prepara-

dos. O que quer que funcione melhor para ti. Mas o importante é continuares a passar 

tempo com Deus, a leres a Bíblia e a falares com Ele diariamente. 

Mantem-te em contacto com os teus amigos ou o teu grupo NET e talvez até possam 

estudar juntos um livro inteiro da Bíblia – por vezes, ao fazê-lo juntos, ficamos encoraja-

dos a continuar. 

 Lembra-te sempre: o teu Pai amoroso, que deseja ter a tua atenção e que quer 

falar contigo diariamente, está à tua espera! Estás curioso sobre o que mais Ele 

tem para te dizer? 
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