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Contando a Boa Notícia
Atividade Nº 1
Completar:
a. Isaías 52:7
“Como é bonito ver um ______________________ correndo pelas
montanhas, trazendo notícias de __________, boas __________________ de
_________________! Ele diz a Sião: “O seu Deus é ________________!”
b. Isaías 6:8
“Em seguida, ouvi o _________________ dizer: —Quem é que eu vou
_____________? Quem será o nosso _________________? Então respondi:
—__________ estou eu. _____________ a mim!”
c. 2 Coríntios 5:20
“Portanto, estamos aqui ________________ em nome de ______________,
como se o próprio _____________ estivesse pedindo por meio de
____________. Em nome de ____________ nós pedimos a vocês que
_____________ que Deus os transforme de _______________ em
______________ dele.”

Nós temos a oportunidade, o privilégio, de anunciar (pregar) o Evangelho - a Boa
Notícia de Jesus - às pessoas que ainda não O conheçam.

Atividade Nº 2
Completar:
a. Mateus 4:23
“Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a ____________
_______________ do _______________ e curando as _____________________ e as
_________________ graves do povo.”
b. Marcos 1:14 e 15
“Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região de Galiléia e ali anunciava a _____________
__________________ que vem de ____________. Ele dizia: —Chegou a hora e o
______________ de _____________ está perto. Arrependam-se dos seus ________________ e
creiam no ___________________.”

c. Lucas 4:43
“Mas Jesus disse: —Eu preciso _____________________ também em outras cidades a
_______________ _______________ do ________________ de ________________, pois foi para
fazer isso que Deus me ___________________.”

Jesus anunciou a boa notícia do Reino de Deus: que Deus é o Rei e que nós
podemos servir Ele, em vez de continuar servindo o diabo. Através da morte e
ressurreição do Senhor Jesus, nós podemos entrar no Seu Reino, aceitando-O como
nosso Senhor e Salvador.

Atividade Nº 3
Completar no grupo:
a. João 1:12
“Porém alguns ________________ nele e o ___________________, e a estes ele deu o direito de se
tornaram __________________ de _______________.”
b. Romanos 10:9
“Se você _____________ com a sua _____________: “Jesus é _______________” e no seu
coração ______________ que Deus __________________ Jesus, você será
___________________.”
c. 1 João 5:13
“Eu _________________ essa coisas a vocês que __________________ no ________________ de
Deus, para que vocês __________________ que têm a _____________ _______________.”

Atividade Nº 4
Conversar no grupo:
O que nós precisamos fazer para entrar no Reino de Deus ou, seja, nós tornamos “filhos de Deus” e
receber a salvação?

Boa notícia deve ser contada para todos! Você pode ajudar as pessoas fazer a
decisão mais importante da sua vida: crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como
seu Senhor e Salvador.

Orar no grupo para que Deus pode mostrar para cada adolescente uma pessoa para quem ele pode
contar a Boa Notícia sobre Jesus.

