
25 
De qual história da Bíblia você 

gostaria de ter participado? Por 
quê?

22 
Você sabe dizer a oração do 

"Pai Nosso" (Mateus 6:7 a 15) de 
cor? Qual parte dela chama mais 

sua atenção?

28 
Conte sobre uma situação difícil 
que você passou e como Deus o 

ajudou a superar.

13 
Diga dois assuntos pelos quais 
você sempre ora. Por que estes 
assuntos são importantes para 

você?

14 
Diga uma qualidade de Jesus 
que você vê em cada uma das 

pessoas da sua casa.

15 
Diga 3 coisas pelas quais você é 

grato a Deus. Por quê?

16 

Diga 3 perguntas que você faria 
a algum dos 12 discípulos

19 
Quem é um amigo que 

aproxima você de Jesus? O que 
ele faz?

7 
Comente sobre uma pessoa da 
igreja que você admira porque 
vê Jesus na vida dela. Por que 

você a admira?

8 
Você sabe citar alguma das 

"Bem Aventuranças"? (Mateus 5:3 
a 12) Qual delas chama mais sua 

atenção?

9 
Você sabe citar algum dos 

Provérbios? Qual deles chama 
mais sua atenção?

10 
Você consegue falar algumas 
das parábolas de Jesus? Qual 

sua preferida e porque?

11 
Quem foi a última pessoa por 
quem você orou? Qual era o 

motivo da oração?

12 
Qual foi a última coisa que Deus 

falou com você?

1
Você já viu um milagre 

acontecer? Qual a história de 
milagre mais surpreendente 

que você já ouviu e como isso 
exaltou Jesus?

2 
Diga 3 perguntas que você faria 

a Noé.

3
Pense num amigo que não 

conhece a Jesus. Como a vida 
dessa pessoa mudaria se ela o 

conhecesse?

4
Fale rapidamente sobre uma 
pregação, aula ou reunião 

bíblica da qual você se lembra.

5 
Compartilhe um conselho que 
algum amigo cristão lhe deu e 

você achou importante.

6 
Fale de uma coisa maravilhosa 

da natureza que faz você pensar 
em Deus.



35
 Diga uma pessoa para quem 
você falou de Jesus. Ou para 
quem você gostaria de falar? 
Vamos orar por essa pessoa?

33 

Qual sua história bíblica 
preferida? Por quê?

34 
Diga 3 perguntas que você faria 

ao rei Davi.

31 
Quantos dos 10 mandamentos 

(Êxodo 20)  você consegue 
lembrar. Qual deles chama mais 

sua atenção? Por que?

32 
O que significa para você o 

versículo "misericórdia quero, e 
não sacrifícios." (Oséias 6:6)

23
Qual seu livro preferido da 

Bíblia? Por quê?

24 
Se você fosse pedir a Deus um 

presente para um irmão da 
igreja, o que pediria, e para 

quem?

25 
De qual história da Bíblia você 

gostaria de ter participado? Por 
quê?

26 
Dê uma idéia de algo para se 
fazer na Páscoa para lembrar 

da morte e ressurreição de 
Jesus.

27 
Dê uma idéia de algo para se 

fazer no Natal para lembrar do 
nascimento de Jesus.

22 
Você sabe dizer a oração do 

"Pai Nosso" (Mateus 6:7 a 15) de 
cor? Qual parte dela chama mais 

sua atenção?

28 
Conte sobre uma situação difícil 
que você passou e como Deus o 

ajudou a superar.

29 
Você acha que Deus já falou com 

você através de um sonho? 
Como foi?

30 
Você já teve uma oração 

respondida de uma forma muito 
surpreendente?

16 

Diga 3 perguntas que você faria 
a algum dos 12 discípulos

17 
Diga as 3 primeiras qualidades 
de Jesus que vêm à sua mente 

neste momento.

18 
Já aconteceu com você uma 

coisa que na hora foi ruim, mas 
depois você viu Deus usar para 

o bem?

19 
Quem é um amigo que 

aproxima você de Jesus? O que 
ele faz?

20 
Compartilhe uma bênção ou 

vitória que você alcançou com 
Jesus.

21 
Dê uma idéia para um projeto 

cristão ou uma atividade para a 
igreja abençoar as pessoas.



49
Compartilhe o seu testemunho 

de conversão.

48
Qual a forma como você mais 

percebe Jesus falando com 
você? Dê um exemplo.

Quer livros para suas 
crianças?

www.melalachev.com.br

Instagram: @melalachev

35
 Diga uma pessoa para quem 
você falou de Jesus. Ou para 
quem você gostaria de falar? 
Vamos orar por essa pessoa?

40 
Como você pode louvar a Deus 
hoje com os talentos que tem?

45 
Que profissão você poderia ter 
para ajudar a fazer o nome de 

Deus conhecido?

46
Que dom espiritual você 
gostaria de ter? Por quê?

47

Se fosse inventar uma camiseta 
com uma mensagem cristã, como 

seria?  Vamos desenhar?

33 

Qual sua história bíblica 
preferida? Por quê?

38 
Qual sua música de louvor 

preferida? Por quê?

43 

Você conhece algum cristão que 
tem uma história de vida que 
merecia virar filme? Quem?

34 
Diga 3 perguntas que você faria 

ao rei Davi.

39 
O que você entende do versículo 
"Buscai primeiro o reino de Deus 
e sua justiça, e as demais coisas 

vos serão acrescentadas"? 
(Mateus 6:33)

44 
Sobre qual o assunto espiritual 

você costuma pensar com 
frequência? Por que esse 

assunto é importante para você?

31 
Quantos dos 10 mandamentos 

(Êxodo 20)  você consegue 
lembrar. Qual deles chama mais 

sua atenção? Por que?

36 
Com qual personagem da Bíblia 
você acha que se parece (pelo 
menos um pouco)? Por quê?

41 
Diga uma característica de Jesus 
que você gostaria de ver crescer 

na sua vida.

32 
O que significa para você o 

versículo "misericórdia quero, e 
não sacrifícios." (Oséias 6:6)

37 
Fale de uma viagem missionária 

ou um acampamento que foi 
marcante para você.

42 
Quais versículos você sabe falar 
de cor? (se não sabe nenhum - 
seu desafio é decorar um até 

amanhã de noite!)



52
Diga uma coisa que Jesus falou 
ou fez e que você achou muito 

impressionante.

56 
O que você pode fazer em sua 
escola ou trabalho para tornar 
Jesus mais conhecido e mostrar 

o amor dele às pessoas?

49
Compartilhe o seu testemunho 

de conversão.

53
Qual seu filme cristão preferido? 

Por quê?

57 
Você gostaria de ir a algum 

outro país para falar de Jesus? 
Qual seria? Por quê?

48
Qual a forma como você mais 

percebe Jesus falando com 
você? Dê um exemplo.

Quer livros para suas 
crianças?

www.melalachev.com.br

Instagram: @melalachev

O OBJETIVO DESTA CAIXINHA É 
AJUDAR VOCÊ A INICIAR 

CONVERSAS ESPIRITUAIS COM 
SUA FAMÍLIA NA HORA DAS 

REFEIÇÕES.

COMO USAR:
1-TIRE UMA PERGUNTA E LEIA EM 

VOZ ALTA
2-EXPLIQUE PARA OS PEQUENOS 

SE NECESSÁRIO
3-DEIXE QUE CADA UM 

RESPONDA POR SI
4-BOAS CONVERSAS !!!

46
Que dom espiritual você 
gostaria de ter? Por quê?

50
Quais perguntas você fará para 

Jesus quando o encontrar?

54 
Jesus está sempre conosco. Mas 
se ele aparecesse de uma forma 

que você pudesse ver, para 
onde você gostaria de leva-lo? 

Por quê?

47

Se fosse inventar uma camiseta 
com uma mensagem cristã, como 

seria?  Vamos desenhar?

51

Diga 3 pergntas que você faria a 
Moisés.

55 
Quem é a pessoa que mais 
influencia você na sua vida 

espiritual? De que maneiras?


