
 
 
 
 
 
SEMANA 31.05.2020 
 
Tema: O BARCO FAMÍLIA 

2 Timóteo 1.1-5  

 
QUEBRA-GELO  

Quando você era criança você já mentiu?  

Oração breve 

Um junior deve orar pela PIBJC e também pelas 
famílias uns dos outros.  

 Edificação 
Peça que  juniores diferentes abram sua bíblia e 
leiam: 

 2Timóteo 1.1-5  

 2Timóteo 3.14-15  

 Atos 16.1-2) 
 

Timóteo é muito conhecido como discípulo 
do apóstolo Paulo, que o chama de “amado 
filho” (1Timóteo 1.2), mas possuía também 
um legado familiar valoroso. Eunice e Lóide, 
sua mãe e a avó, exerceram importante 
influência sobre sua formação cristã ao 
ponto de o próprio Paulo reconhecer isso.  

Lóide ensinou sua fé para Eunice e, juntas, 
transmitiram-na a Timóteo. É exatamente o 
que devemos ensinar aos nossos filhos: a fé 
sem fingimento. As crianças percebem se 
realmente acreditamos naquilo que falamos. 
Notam, por exemplo, se o nosso 
comportamento é o mesmo na igreja e dentro 
de casa.  
Paulo lembra que Timóteo aprendeu a 
Palavra de Deus desde cedo (2Timóteo 3.14-
15). Certamente, esse aprendizado veio de 
sua mãe e avó, que cumpriram o sacerdócio 
familiar ensinando-lhe as Escrituras. No dia 
a dia em família, precisamos separar tempo 
para estudar a Bíblia. Além disso, devemos 
ter coerência entre fé e prática. O bom 
testemunho de Timóteo (Atos 16.2) era 
fruto do exemplo recebido dentro de casa.  

1. Tenho obedecido e seguido meus pais no que 
diz respeito ao meu crescimento em Cristo? 

 

2. Como posso desenvolver uma “fé sem 
fingimento” na minha experiência de vida 
com Deus?  

3. O apóstolo Paulo destaca a importância de 
Timóteo ter sido educado no conhecimento 
da Bíblia desde cedo. Você considera isto 
necessário para você? Seus pais te ajudam 
nisso?  Como? 

4. Em sua opinião, por que o bom testemunho 
é importante dentro da nossa própria casa?  

   
Oração 

Ore para que no seu lar desenvolva-se uma 
experiência familiar saudável. Dessa forma, 
todos em sua casa experimentarão da vida com 
Deus.     

 

Desafio da semana O 

O nome de Eunice significa “boa vitória” ou 
“a que alcança muitas vitórias”. Isso ilustra 
que a nossa maior conquista é ver nossos 
amigos e familiares, vivendo na presença de 
Deus, desenvolvendo uma fé genuína, 
aprendendo a Palavra de Deus e sendo 
coerentes entre teoria e prática. Ajudar 
alguém a experimentar isto é multiplicar 
discípulos de Jesus.  

Quais são as pessoas de sua família que você 
poderia influenciar nas próximas semanas e 
meses? Que tal começar a orar por elas 
nesse sentido?  

Deus te abençoe!! 

 

Mensagem para 

Células  
de Juniores 


