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1. Encontro - Quebra-gelo: Cita o nome (se quiser) de uma pessoa que você confia e qual a razão dessa 

confiança? 
 

2. Exaltação:  
 
3. Edificação:  

RE COMEÇAR – João 20. 24-31 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Leiam Em João 20. 24-25 diz - “Tomé, chamado Dídimo, um dos Doze, não estava com os 

discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: “Vimos o Senhor!” Mas 
ele lhes disse: “Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não  colocar o meu dedo 
onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. ” 
 

• A fé pode ser afetada ou influenciada por nossos círculos de amizade? 

• Onde está a diferença entre ser influenciado ou influenciar, e qual a relação podemos 
fazer com a fé? 
 

2. Leiam o texto abaixo de João e comente a questão a seguir 
João 20.26 - 29– “Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com 
eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “Paz 
seja com vocês!” E Jesus disse a Tomé: “Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda 
a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia”. Disse-lhe Tomé: “Senhor meu e Deus 
meu!” Então Jesus lhe disse: “Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram”. 
 

• Qual o papel das circunstâncias em nossa compreensão da fé? 

• É possível crer incondicionalmente em algo sem que possamos ver um milagre? 
 

3. A Bíblia diz em João 20. 30 - 31 – “Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros 
sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que 
vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome.” 
 

• Qual é o propósito dos milagres descritos na Bíblia? 

• O que isso ainda causa de impacto na sua história? 

• Como você pode fazer para que estes relatos alcance ainda mais pessoas? 
 

 
4. Evangelização 

Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação 
 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  
 
 

 
 


