
 
                                                                        

 
 
 

 

 

 

ISAQUE 

Segunda-feira: Na provação, confie em Deus 
 

“Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado 
receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.” Tg 1:12 

 
Explique com suas palavras o significado das palavras a seguir:  
Persevera___________________________ 
Provação____________________________ 
Aprovado____________________________ 
Receberá____________________________ 
Coroa da vida________________________  
Promessa____________________________ 
Agora reescreva o versículo, substituindo as palavras acima pelo seu significado e depois 
explique o que você entendeu do versículo. __________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Aqueles que persistem nas dificuldades recebem as promessas de Deus e principalmente a vida 
eterna com Ele, e isso traz uma grande alegria. 
 
MEMORIZANDO: Decore o verso de hoje falando em voz alta para fixar melhor em sua mente.  
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você já meditou sobre Abraão e leu sobre quando Deus pediu a Abraão 
que sacrificasse seu filho Isaque? Para relembrar a história conte com suas palavras o que 
aconteceu. Se você não lembra, leia Gn 22. 1-14.  ____________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Sempre que você ouve essa história é falado sobre como Abraão obedeceu a Deus e não negou 
seu único filho, mas você já parou pra pensar que Isaque também foi posto à prova. Ele era uma 
criança e quando seu pai Abraão começou a levantar o altar de sacrifício, Isaque percebeu que 
Ele seria o Sacrifício, mas a Bíblia não relata que ele chorou ou tentou fugir, Isaque confiou em 
Deus e também foi aprovado. 
 
Reflexão!!! Você ou sua família estão passando por momentos de dificuldade agora? Seus pais 
estão passando pelo divórcio? Ou tem alguém que você ama com alguma doença grave? Muitas 
pessoas quando passam por momentos difíceis assim, acabam se afastando de Deus, pois 
pensam que Ele as abandonou, mas isso é uma mentira que o Diabo coloca em sua mente. 
Nestes momentos de provações, você não deve se desesperar, mas orar e confiar que Deus 
está no controle de tudo. São momentos em que sua fé é testada e você amadurece como 
cristão. Não desanime, lembre-se que todas as coisas cooperam para bem dos filhos de Deus 
(Rm 8:28), Deus não abandona seus filhos e vai suprir todas as suas necessidades.  
Faça a seguinte pergunta “O que Deus quer me ensinar com isso?” e Deus te mostrará. CONFIE 
EM DEUS e tudo correrá bem.  



 
- Veja as promessas do Senhor para aqueles que confiam Nele e perseveram na provação. 
1. Gálatas 6:9                            (  ) Ganhará o premio celestial 
2. Filipenses 3:13-14                 (  )  Se tornará íntegro e Maduro 
3. Marcos 13:13                        (  ) Colheremos no tempo certo 
4. Tiago 1:2-4                           (  ) Será Salvo 
5. Hebreus 10:35                     (  ) Será ricamente recompensada 
 
Reflita: Muitas vezes temos dificuldade de confiar em Deus, pois achamos que é algo impossível 
ou muito difícil de acontecer, mas lembre-se que o Senhor é o Deus do impossível e Ele pode 
tudo. É importante você saber que nem sempre a vontade Dele coincide com a sua, mas você 
deve confiar Nele, pois Jesus melhor do que ninguém sabe o que é melhor para nós. 
 
DECIDINDO: Neste momento faça uma lista de coisas que você tem dificuldade em confiar no 
Senhor ou que está te deixando preocupado. Agora decida entregar cada uma dessas 
dificuldades nas mãos do Senhor.  
(  ) Eu decido fazer a lista e entregar nas mãos do Senhor  
(  ) Decido mostrar a lista para meu líder para ele me ajudar em oração.   
 
COMPARTILHANDO: Ore agora e fale para Deus sobre cada item da sua lista, quais são seus 
medos. Seja sincero com Deus, peça ajuda a Ele. 

 
 

Terça-Feira: Isaque – Cuidado com Relações Perigosas 
 

“Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas 
imorais". 1 Co 5:9 

 
Com que tipo de pessoas vocês não devem se associar? ______________________. Neste 
texto Paulo está falando de pessoas imorais na área sexual. Alguém que desobedece a Deus 
nesta área e não vive conforme Deus quer. A imoralidade é condenada por Deus e qualquer ato 
envolvendo imoralidade tem consequências duras e severas. Adolescente, até o fato de você se 
associar com alguém imoral traz consequências e problemas para sua vida. A vontade de Deus 
é que você se afaste desse tipo de relações perigosas e tenha relacionamentos saudáveis com 
as pessoas, relacionamentos que edifiquem, que aproximem você de Deus. Tudo o que envolve 
imoralidade é danoso para você, e se você anda, tem amizades ou contatos com alguém imoral, 
se você já não é igual a esta pessoa, será em pouco tempo.  
Agora ligue corretamente as atitudes correspondentes a cada tipo de relação: 
 
 ▪ Aproximam você de Deus. 

Relações perigosas    ▪ Preocupam-se com o seu bem estar espiritual. 

 ▪ Aconselham você conforme a Bíblia. 
 ▪ Ajudam você a andar em santidade. 
Relações saudáveis     ▪ Querem destruir sua integridade sexual. 
 ▪ Empurram você para o pecado. 

 
▪Sempre tentam te envolver em algum tipo de 
imoralidade. 

 
 
MEMORIZANDO: A Palavra sempre será sua arma mais poderosa contra o pecado. Use-a 
sempre na hora da tentação. Decore agora e só depois avance.  
 
TIRANDO A LIÇÃO: Isaque aprendeu com seus pais os princípios e ensinamentos de Deus. Ele 
sabia que não poderia se misturar com pessoas estrangeiras, de jugo desigual, pois seriam 
relações perigosas para sua vida. O momento certo de Isaque casar-se chegou, e como filho de 
Deus deveria escolher alguém do seu povo, ou seja, das mesmas convicções dele.  



Leia Gn 24:1-4 veja o que Abraão, seu pai pediu para o seu servo e marque resposta certa.  
(  ) O servo de Abraão devia buscar a esposa de Isaque entre as mulheres da parentela de 
Abraão  
(   ) Isaque poderia escolher sua esposa entre os cananeus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leia 1 Co 5:11 e responda: Você não deve se associar com a pessoa que é imoral, mas diz ser: 
(  ) santo ( ) amigo ( ) irmão.  
Com essas pessoas você não deve nem _________________________________. 
 
Para entender melhor, leia os versículos e coloque-os corretamente nas linhas correspondentes. 
Siga o exemplo. Leia: Ef 5:4 / 2 Tm 2:22 / Ef 5:3 / Hb 12:1 / Ef 5:12 / 1 Cor 5:11 / 1 Ts 4:6 / Cl 
3:8 / Rm 6:12 / Hb 12:14. (  ) Li todos. 
 

RELAÇÕES PERIGOSAS RELAÇÕES SAUDÁVEIS 

Conversas imorais: Ef 5:4 Nem mencionar imoralidade: 

Falsos irmãos em Cristo: Abandonar a linguagem indecente: 

O pecado continua dominando: Livrar-me do pecado e do que me atrapalha: 

Fazer as coisas escondido: Unir-me com os puros de coração: 

Prejudicar seu irmão: Se esforçar para ser santo: 

 
Na escala de 0 a 10, circule o seu nível de santidade nas relações com as pessoas: 

 
 
 

DECIDINDO: Agora tome decisões que transformem suas relações com as pessoas, para que 
elas sejam saudáveis e não mais perigosas. Decido:  
(  ) Me afastar das más companhias, das pessoas que são imorais e que me empurram para o 
pecado.  
(  ) Não encobrir o pecado dos outros.  
(  ) Cortar contatos na internet que me levam ao pecado. 
 
AGORA converse com o Pai sinceramente. Peça perdão por todas as vezes que foi influenciado 
por más relações e peça ajuda para cumprir suas decisões. 
 
 

Quarta-feira: O Poder da Oração      

Pense Nisso!!! Você pode estar pensando: “Mas eu não namoro ainda, não penso em 
casar ainda, o que tenho a ver com isso”? Isso tem tudo a ver com você! O que você 
precisa entender é que os seus relacionamentos de hoje com amigos, colegas, irmãos, 
precisam obedecer a este princípio: Fique longe de pessoas imorais. Cuidados que você 
deve ter para ficar longe das relações perigosas: 1) “Amigos” mundanos - Seus amigos 
são do tipo que falam sobre sexo, piadas e brincadeiras imorais, conversas impuras, 
curiosidades sobre sexo, tentam sempre fazer você falar sobre esses assuntos? 
Empurram você para o pecado? Ou para fazer as coisas escondido? Então não passam 
no filtro de Deus para serem seus amigos. 2) Amizades na internet – Você na internet, 
pelas redes sociais, conversa com amigos e até estranhos sobre assuntos picantes e 
imorais, conversas pesadas e impuras? Aquilo que você não tem coragem de dizer 
pessoalmente, mas diz pela tela do celular ou do computador, são coisas imorais e 
vergonhosas. 3) Falsos cristãos - Pessoas de dentro da própria igreja, do próprio 
NovaTeens, mas que não refletem Cristo, falam imoralidade, agem sem temor a Deus, 
empurram você para o pecado ou querem que você encubra pecado. A respeito desses 
a Bíblia é muito clara, você deve se afastar, não se associar, nem lanchar com esses. 



 

“Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Cl 4:2 
 

Marque com X as afirmativas corretas.  
1-(   ) Dedicar-se a oração significa orar de qualquer jeito e só quando tenho vontade.  
2-(   ) Dedicar-se a oração significa que vou separar uma parte do meu tempo para me concentrar 
em falar com Deus.  
3-(   ) Estar alerta, significa estar atento ou dar atenção ao que acontece ao nosso redor.  
4-(   ) Uma pessoa alerta é alguém que não presta atenção em nada.  
5-(   ) Ser agradecido é reconhecer que Deus me dá o que eu preciso e ficar contente por isso. 
6-(   ) Sou agradecido quando reclamo daquilo que recebi.  
Se você marcou os números. 2, 3 e 5, acertou e está de parabéns. 
 
MEMORIZANDO: A Palavra de Deus é nossa arma de ataque ao inimigo, então não fique 
desprotegido e memorize o versículo agora. (   ) Decorei. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Gn 25:19-26 e responda:  
a) Quantos anos Isaque tinha quando casou com Rebeca? ______.  
b) Rebeca não podia ter filhos por quê? _____________________.  
c) O que Isaque fez em favor de sua mulher? __________  
d) O que aconteceu com Rebeca depois que Isaque orou? ______________________.  
e) Quantos anos Isaque tinha quando seus filhos nasceram? ________.  
Agora, faça o cálculo e diga quanto tempo passou para Isaque e Rebeca terem seus filhos = 
Resposta da letra “E” menos a resposta da letra “A": _____________.  
Você acertou se respondeu 20 anos. Quando Isaque percebeu que Rebeca não podia ter filhos 
porque era estéril, ele fez o que era mais inteligente a fazer, ou seja, ele orou ao Senhor por sua 
esposa e perseverou em sua oração por, aproximadamente, 20 anos, até que Deus lhe 
respondeu afirmativamente e Rebeca engravidou de gêmeos. Ao contrário de seus pais, Abraão 
e Sara, Isaque não tentou ajudar Deus a responder sua oração mais rápido tendo filhos através 
da serva de sua esposa Rebeca, mas esperou pacientemente a resposta do Senhor até que ela 
veio.  
E, você, adolescente? Tem orado ao Senhor Deus por suas dificuldades e necessidades e 
esperado por sua resposta como Isaque? ____________. 
 
Na Bíblia temos inúmeros exemplos de pessoas que oraram ao Senhor e tiveram seus pedidos 
atendidos. Vamos conhecer algumas delas:  

(1) Ana (I Sm. 1:9, 20) (   ) orou pela libertação de Pedro da prisão. 

(2) Sansão (Jz. 
16:28:30)      

(   ) orou ao Senhor para ter um filho e engravidou. 

(3) Igreja (At. 12:5-11)
  

(   ) orou pela ressurreição de Tabita . 

(4) Pedro ( At. 9:36-40) (   ) orou para interpretar o sonho do rei. 

(5) Daniel (Dn.2:17-19)
  

(   ) orou após saber que iria morrer e viveu mais 15 anos. 

(6) Ezequias (Is. 38:1-
5)        

(   ) orou para ter força novamente e matou os filisteus. 

 
Mas você sabe por que Deus respondeu a oração dessas pessoas? Se não sabe, leia os 
versículos a seguir para descobrir: Mt 21:22; Tg 4:3, I Jo 3:22; I Jo.5:14.  
E agora, se você já sabe a resposta, escreva aqui: ___________________________________ 
___________________________________________.  
Se você respondeu que o segredo de ter as orações atendidas é obedecer a Deus e pedir aquilo 
que está de acordo com a vontade dEle, você acertou no alvo.  
 
DECIDINDO: Para colocar em prática aquilo que você aprendeu hoje, que tal tomar algumas 
decisões importantes?  



(  ) Decido orar a Deus sempre que precisar de alguma coisa e falar primeiro para Ele o que eu 
necessitar.  
(  ) Decido fazer somente pedidos que estejam de acordo com a Sua vontade.  
(  ) Decido esperar pela resposta de Deus com confiança, mesmo que pareça estar demorando. 
(  ) Decido agradecer sempre a Deus por tudo que Ele tem me dado através da oração. 
 
COMPARTILHANDO: Ore ao Senhor pedindo ajuda para cumprir cada uma das suas decisões 
e lhe mostrar quando você estiver pedindo algo diferente da Sua vontade, e, também, quando 
não estiver sendo agradecido pelas respostas que receber. 

 
 

Quinta-feira: Deus supre nossas necessidades 
 

“O meu Deus suprirá todos as necessidades de vocês, de acordo com as 
suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.” Fp 4:19 

 
Segundo o dicionário suprir é: FORNECER, PROVER, AUXILIAR, PREENCHER;  
e a palavra necessidade é: FALTA DAQUILO QUE É ESSENCIAL, IMPRESCINDÍVEL.  
Agora, eu quero que você pense em algo que você acha que é essencial: 
______________________, agora reescreva o verso de hoje substituindo a palavra necessidade 
pelo que você julgou ser essencial. “ O meu Deus proverá______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Deus te conhece e sabe aquilo que você realmente precisa e Ele suprirá todas essas 
necessidades. 
 
DECORANDO: Faça a meditação por completo, não passe para o próximo passo até decorar o 
versículo de hoje (  ) decorei. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Em Gênesis 26:1-4 mostra que a terra onde Isaque morava estava 
passando por uma necessidade, qual era ela? _______.  Era comum naquela época quando 
começasse a ter escassez em uma terra, as pessoas irem para local aonde a fome não tivesse 
chegado, e Isaque foi para Gerar, neste local Deus dá uma ordem a Isaque. Complete o versículo 
e veja qual foi a ordem: “Não ______ ao Egito; procure ____________ na terra que ____ lhe 
indicar. Permaneça nesta ______ mais um pouco, e ___ estarei com _____ e o _______. Isaque 
obedeceu a Deus e permaneceu naquela terra, pois confiava no seu Senhor. Como você meditou 
na segunda-feira, nos momentos de provação você deve confiar, e ele suprirá suas 
necessidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mateus 6:25-34 é uma promessa do Senhor que tranquiliza o coração dos necessitados. Leia e 
procure no caça-palavras as palavras que estão faltando. 

"Observem as _______do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em __________; 
contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais _______do que elas? Quem de 

Pense Nisso!!!Atualmente o Brasil passa por uma crise financeira muito 
grande e muitas famílias estão sendo afetadas, o desemprego está crescendo. 
E pode ser que sua família esteja passando por esta situação, seus pais estão 
desempregados e tem dias que não há o que comer. Mas Deus é o dono dessa 
terra e mesmo em meio a crises Ele te sustenta, sei que é difícil quando você 
vê seus pais desempregados e as coisas começarem a faltar, mas lembre-se 
que Deus cuida dos seus filhos, e  você é filho Dele. Ele prometeu dar o 
essencial para seus filhos, o comer e o vestir (Mt 6:25-34), e isso não vai faltar. 
Isaque confiou e teve uma grande colheita mesmo em meio à crise. Se você 
estiver passando por momentos difíceis ore a Deus, ore com sua família e 
Deus suprirá suas necessidades.  
 

 



vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma _________ que seja à sua _______? 
Por que vocês se preocupam com __________? Vejam como crescem os ___________ do 
campo. Eles não trabalham nem tecem. (...) Se Deus veste assim a _______ do campo, que 
hoje existe e amanhã é lançada ao ________, não vestirá muito mais a vocês, homens de 
pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos __________? ’ ou ‘que vamos 
___________? ’ ou ‘que vamos ___________? ’Pois os ___________ é que correm atrás dessas 
coisas; mas o ______ celestial sabe que vocês precisam delas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pense nisso: Necessidade nem sempre quer dizer que é financeira, necessidade é tudo aquilo 
que é essencial, aquilo que é imprescindível e você não tem. Deus fala que suprirá todas as suas 
necessidades: espirituais, saúde, emoções, tudo! Quando você deixa Deus cuidar da sua vida e 
confia n’Ele, Ele cuida do seu coração, do seu corpo, do seu alimento. Então, quando pensar em 
necessidade avalie todas as áreas da sua vida e veja em qual você não está deixando Deus 
cuidar, ele somente suprirá por completo quando estiver nas mãos d’Ele. 
 
DECIDINDO:  
(   ) Decido não reclamar quando tiver passando por necessidades  
(  ) Decido agradecer a Deus por Ele suprir minhas seguintes necessidades (coloque 3 coisas 
que Deus tem te dado mesmo neste momento de crise) _______________________________; 
___________________________________ e  ______________________________________  
 
NESTE MOMENTO encerre orando a Deus, agradecendo a Ele o máximo de coisas que você 
puder e pedindo que ele lhe ajude nas suas decisões e lhe ensine a confiar nEle em meio as 
dificuldades. 
 
 

Sexta-feira: Continue a fazer a coisa certa 
 

“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se 
não desanimarmos.” (Gl 6:9) 

 
 

É muito comum você ficar cansado depois de uma atividade vigorosa, como uma aula intensa 
de educação física ou uma sequência de vários trabalhos escolares e provas. Isso é natural ao 



corpo e a mente humana. Mas Deus nos diz no versículo que há uma atitude da qual não 
podemos nos cansar: fazer o bem. Marque somente os exemplos do que é “fazer o bem”:  
( ) 1 - levantar do meu assento no ônibus para um idoso;   
(  ) 2 - passar “cola”;  
(  ) 3 - agradecer pela refeição para quem a fez mesmo quando não esteja gostoso;  
(  ) 4 - dar atenção apenas aos meus amigos antes do culto e ignorar adolescentes novatos ou 
desconhecidos. 
Se você deixou em branco apenas a segunda e a última sentença, acertou, pois “passar cola” 
na verdade incentiva seu próximo à desonestidade e Deus chama de orgulhoso quem não gosta 
de “se misturar” com outros irmãos (Rm 12.16). Todas as nossas atitudes podem de alguma 
maneira significar o mal ou o bem para quem está ao redor. Às vezes você pode achar que Deus 
deve ser ocupado demais com coisas grandes para reparar em todas suas pequenas atitudes. 
Porém, Deus ensina no versículo de hoje que você deve insistir em fazer o bem, pois Ele vai te 
recompensar por tudo de bom que você fizer, haverá pagamento por Ele!  
A palavra “colheremos”, de “colher” pode ter mais de um significado:  
1 - coletar frutos ou flores;  
2 - obter resultados.  
Circule o sentido para o versículo acima.  
Se escolheu o segundo, muito bem, acertou. 
 
HORA DE MEMORIZAR: Memorize o versículo de hoje e revise os da semana. Não desanime 
agora!  
(   ) Memorizei   (   ) Revisei 
 
REFLITA E TIRE UMA LIÇÃO: Isaque foi um grande exemplo de um homem de Deus que não 
desanimou em obedecer aos seus mandamentos. O Senhor disse para ele permanecer numa 
determinada área geográfica e mesmo enfrentando dificuldades, Isaque perseverou. Muitos 
fizeram o mal para ele e sua família, mas Isaque não retribuiu de volta com o mal. Ele insistiu em 
fazer o bem e buscar a paz. Veja de perto essa história.  
Leia Gn 26.6 e responda: Isaque estava morando com sua família em uma cidade chamada 
_______________________________. 
 
Para responder as questões abaixo, leia Gn 26.12-31: 
 
- Quando Isaque semeou plantações na cidade de Gerar, as sementes renderam 100 vezes 
mais. De acordo com Gn 26.12, qual foi o motivo de isso ter acontecido? 
___________________________________________________________________________ 
 
- Você pode perceber que Isaque não estava sendo bem-sucedido somente por seus próprios 
esforços, mas porque Deus o estava abençoando. O que os filisteus da região sentiram? 
___________________________________________________________________________ 
 
- Os filisteus não apenas sentiram, mas agiram de que maneira contra Isaque?   
___________________________________________________________________________ 
 
- No tempo de Isaque não havia água encanada. Quando se descobria uma fonte de água, era 
o equivalente a hoje você encontrar muito dinheiro sem dono pela rua. Água representava 
riqueza, pois com ela fazemos muitas atividades essenciais para viver (beber, preparar 
alimentos, dar de beber ao gado, dentre muitas outras). Por quantas vezes no total os filisteus 
discutiram com Isaque acerca da posse de poços de água? ____________. Qual o nome do rei 
de Gerar? __________________ 
 
- Ele e quais pessoas foram atrás de Isaque depois que ele foi embora de Gerar com sua família? 
___________________________________________________________________________ 
 



- Isaque poderia ter guardado ressentimento dos filisteus que lhes fizeram mal ou até ter se 
vingado. Mas podemos concluir que ele perdoou prontamente, pois tomou qual atitude diante da 
visita dos filisteus? 
___________________________________________________________________________ 
 
- Todas as referências a seguir se parecem com a situação vivida por Isaque e sua atitude diante 
dos filisteus, descubra a única referência que fala sobre resultados colhidos e a circule por 
completo:  
 
 1 Ts 5.15  Pv 24.29  Mt 5.38-41  Pv 20:22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECIDINDO: Decida praticar um ato de bondade novo esse fim de semana no Nova Teens:  
(  ) Decido conhecer algum adolescente que esteja sem G.A. ou que estiver sentado sozinho 
antes de começar o culto do Nova Teens. E na Escola...  
(  ) Decido oferecer ajuda à alguém com dificuldades em alguma matéria que eu sei.  
 
VAMOS ORAR! Ore ao Senhor sobre como você pode melhorar em fazer o bem, que Ele te 
mostre e te ajude a fazer as mudanças necessárias. 
 

Pense Nisso!!! Você percebeu como Isaque agiu pacificamente nesta 
história, ele estava certo, estava colhendo os frutos do seu trabalho e isso 
incomodou os homens de Gerar. Você já passou por isso na escola? Estuda 
para prova, tira boa nota e seus colegas de classe ficam com inveja, e 
começam a falar mal de você, a querer te prejudicar. Não se incomode com 
eles, não briguem e nem fique chateado, continue fazendo sua parte, 
estudando e no futuro você que vai colher bons frutos, quando estiver na 
faculdade, fazendo o curso que tanto desejou. E se algum colega pedir sua 
ajuda em alguma matéria (sem ser cola), ajude, não guarde rancor, seja uma 
testemunha de Cristo em fazer o bem e amar seu próximo. 
 

 


