
Projeto II – Timóteo 

 

Tema: Paternidade: quem sou eu em Deus? 

Texto: “Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.” 

(I João 3:1) 

Objetivo geral: Tendo compreendido que Deus é nosso Pai, levar cada pré-adolescente a perceber 

que essa paternidade nos dá direitos/benefícios e da mesma forma nos impões deveres. 

 

1. Somos amados pelo 
Pai 

Texto:  I João 3:1; 4:19; Romanos 8:1 
Objetivo: Compreender e apropriar-se  do amor de Deus por 
nós. 

2. Somos perdoados Texto:  Lucas 15:11-32 
Objetivo: Compreender que não há nada que possamos fazer 
para que Deus nos ame menos, e nada que possamos fazer para 
que Deus nos ame mais. 

3. Somos filhos Texto:  Romanos 8:15 
Objetivo: Perceber a si mesmo com sendo filho de Deus e não 
apenas alguém muito distante. 

4. Somos parecidos 
com o Pai 

Texto: Genesis 1:26; Efésios 5:1,2; João 14:20,21; Lucas 6:46-
49 
Objetivo: Identificar as características de Deus que devemos 
buscar ter, refletir sobre como nos parecemos ou não com Ele; e 
definir metas e meios para que se pareçam mais com Deus. 

5. Somos casa de Deus Texto:  I Coríntios 3:9,19 
Objetivo: Compreender que mais do que paredes Deus quer 
habitar em nossos corações, fazendo morada. 

6. Temos o Espírito 
Santo I 

Texto: Marcos 1:8; Atos 10:44; 2:4; I João 5:7; I Tessalonicenses 
4:8 
Objetivo: Compreender quem é a pessoa do Espírito Santo. 

7. Temos o Espírito 
Santo II 

Texto: Marcos 1:8; Atos 10:44; 2:4; I João 5:7; I Tessalonicenses 
4:8 
Objetivo: Compreender como o Espírito Santo se relaciona 
conosco e sua importância em nossa vida. 

8. Recebemos a 
salvação I 

➢ Que não vem pelas 
obras 

Texto: Efésios 2:8-10 
Objetivos: Compreender que a salvação que recebemos em 
Deus não é conquista por merecimento ou por qualquer coisa 
façamos. 

9. Recebemos a 
salvação II 

➢ Através da graça 

Texto: Efésios 2:5,6; Hebreus 11:6 
Objetivo: Compreender o que é a graça e que somente através 
dela alcançamos salvação. 

10. Recebemos a 
salvação III 

➢ É preciso confessar 
perante os homens 

Texto: Romanos 10:10; I Coríntios 10:31; I Pedro 3:15; João 
15:14 
Objetivo: Compreender a razão pela qual é importante 
confessarmos a Jesus diante dos homens, que não é apenas um 
ritual, mas uma instrução. 

➢ Fazer um apelo no fim da aula, estimulando todos os 
alunos a confessarem Jesus como Senhor e Salvador de 
sua vida, mesmo os alunos já batizados, todos os que 
ainda não o fizeram devem ser estimulados não 
emocionalmente mas racionalmente a fazê-lo se assim o 
desejarem. 



11. Temos fé I Texto: Marcos 11:22; Romanos 1:17; 10:17; II Coríntios 5:7; 
Tiago 2:18 
Objetivo: Compreender o que é fé e que não é preciso medir ou 
comparar a fé. Identificar se temos fé. 

12. Temos fé II Texto: Marcos 11:22; Romanos 1:17; 10:17; II Coríntios 5:7; 
Tiago 2:18 
Objetivo: Compreender  como podemos usar e demonstrar a 
nossa fé. Perceber qual a diferença que a fé faz em nossa vida. 

13. Podemos amar o 
próximo 

Texto: João 13:34,35; I João 2:5,6; Marcos 12:33 
Objetivo: A importância de cumprir o mandamento de amar ao 
próximo, definir o que é amar o próximo e fingir amá-lo. 

14. Desfrutamos alegria 
plena 

Texto: Romanos 14:17; Filipenses 4:4; João 14:11 
Objetivo: Compreender que alegria não se limita a um estado de 
felicidade. 

15. Somos herdeiros da 
promessa 

Texto: Tito 3:7; Romanos 8:17; Gálatas 4:7; I Pedro 1:4 
Objetivo: Compreender que ao nos tornarmos filhos de Deus 
deixamos de ser escravos e nos tornamos herdeiros de uma 
herança incorruptível, imerecida preparada no céu para nós. 

16. Temos direitos e 
deveres 

Texto: Romanos 11:17; Apocalipse 2:17; Efésios 2:19; Gálatas 
3:25,28; II Coríntios 6:17,18; Apocalipse 21:7; Mateus 5:44,48,16 
Objetivo: Compreender que sendo os filhos de Deus têm alguns 
direitos espirituais: foram legitimamente enxertados na Boa 
Oliveira, que é Cristo; passarão a ter um novo nome; passaram 
a fazer parte de uma nova família; foram emancipados da lei que 
gera morte; todos os povos e raças, desde que tenham aceitado 
a Cristo, tornam-se filhos de Deus sem distinção. Mas da mesma 
forma que temos direitos, também temos deveres espirituais: 
apartar-se do mundo e do que é imundo; praticar a justiça e amar 
o irmão; buscar a perfeição do Pai; amar os inimigos, bendizer os 
que maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que 
nos maltratam e perseguem; e glorificar a Deus por meio de todos 
esses deveres espirituais. 

 


