
 
                                                                        
 
 
 
 

EDUCAÇÃO E RESPEITO   
 

Segunda-feira: Aprenda a Ouvir 
 

“Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos 
prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.” 

Tiago 1:19 
 

Para entender melhor o versículo de hoje, coloque C para as certas 
e E para as erradas. (   ) Ter um assunto em mente significa pensar 
ou lembrar desse assunto sempre. (   ) Eu demonstro estar pronto 
para ouvir quando interrompo as pessoas antes de terminarem de 
falar. (  ) Eu sou um bom ouvinte quando ouço com atenção o que as 
outras pessoas dizem. (   ) Eu sou um bom ouvinte quando entro no 
meio da conversa dos meus amigos e mudo de assunto. Deus quer 
que você sempre lembre, que você deve ouvir primeiro antes de falar, 
que deve respeitar quando os outros estiverem falando e não 
interrompê-los. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Em Mt 11:15 Jesus falava “Aquele que tem 
ouvidos para ouvir, ouça!”. Jesus sabia que muitos daqueles que o 
seguiam apesar de escutar seus sermões, não estavam 
verdadeiramente interessados em seus ensinamentos, por isso não 
se preocupavam em ouvir e entender o que Ele dizia, eles só queriam 
os milagres de Jesus. Isto mostra que apesar de uma pessoa estar 
escutando, não significa que ela esteja ouvindo, pois ouvir é o 
resultado de uma escolha consciente. Quantas vezes você já pediu 
para alguém repetir algo, por que você não estava prestando atenção 
no que ela estava falando? E quantas vezes já fizeram isso com 
você? Você ficou chateado? É chato quando você está falando e 
outros não estão ouvindo ou interrompem. Porém você não é 
diferente, você faz o mesmo. Para ouvir é necessário que você fale 
menos, pois não é possível entender o que outra pessoa está dizendo 
se você falar ao mesmo tempo que ela. Ouvir com atenção é um gesto 
de boa educação que deve fazer parte da sua vida diária, lembre-se 
Deus te deu dois ouvidos e uma boca, significa que você deve ouvir 
duas vezes mais do que fala. Não interrompa quando os outros estão 
falando, esperem eles terminarem, não entre em uma rodinha onde 



seus amigos estão conversando e corte o assunto deles, quando 
seus pais ou líderes estão chamando sua atenção, não fique 
rebatendo, deixe eles terminarem de falar, pois a repreensão é para 
seu bem (Pv 5:7; Pv 7:24) .  
 
Aprendendo Mais: Essa orientação sobre falar menos e ouvir mais 
é repetida em outros lugares da Bíblia. Relacione as referências 
abaixo com seus ensinamentos: 
(1) Pv. 10:19     (   ) Falar pouco é uma proteção para a vida. 
(2) Pv. 13:3       (   ) Aquele que tem conhecimento, tem cuidado 

com o que fala. 
(3) Pv.17:27      (   ) O insensato parece inteligente se ficar calado. 
(4) Pv. 17:28     (   ) Quem fala mais, peca mais. 
(5) Pv 18:13      (   ) Há mais esperança para insensato do que para 

aquele que se precipita ao falar 
(6) PV 29:20      (   ) Quem responde antes de ouvir passa vergonha. 
 
DECIDINDO: Só aprendemos algo realmente quando colocamos em 
prática. Você tem sido pronto para ouvir em sua escola, em casa e na 
igreja? (   ) Eu decido que, nesta semana, vou escutar, sem 
interromper, quando alguém falar comigo. (   ) Eu decido que não 
conversarei com ninguém na hora da mensagem do Nova teens. 
 
Agora, em sua conversa com Deus, peça a Ele para ajudá-lo a 
cumprir suas decisões e se parecer mais com Jesus, ouvindo as 
pessoas com respeito e atenção e só falando quando for necessário. 

 
Terça-feira: Respeite aos Mais Velhos e Autoridades 

 
“Tratem a todos com o devido respeito: amem os irmãos, 

temam a Deus e honrem o Rei” 1 Pd 2:17 
 

O que você entende por respeito? ______________________. 
Respeitar é honrar, tratar devidamente. O verso de hoje diz que você 
deve respeitar a todos, quem são “todos”? ______________ 
______________________________________________________ 
Este versículo é uma ordenança de Deus para sua vida, por isso o 
reescreva na primeira pessoa do singular: Eu devo tratar 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Deus deseja que seus filhos aprendam a 
respeitar ao seu próximo, isso demonstra amor fraternal, e você deve 
ser constante neste amor (Hb 13:1). E quem é o nosso próximo? Leia 



os versículos e descubra:  Ef 6: 2-3 ______________ Eles são 
autoridades em sua vida para te auxiliar, para te guiar e educar. Eles 
não querem seu mal, você pode não os entender em relação a 
algumas regras e tem dificuldade para obedecê-los, mas lembre-se 
que eles fazem tudo visando o seu bem; Hb 13:17 
_________________. Eles também querem seu bem, querem te 
ajudar a tomar as melhores decisões, te aconselham e repreendem 
porque desejam que você seja um cristão autêntico, por isso não fale 
mal dele e ouça seus conselhos. Lv 19:32 _______________. As 
pessoas mais velhas também merecem seu respeito, elas possuem 
mais experiências de vida, quando elas te aconselham não é para 
que você não viva e sim para evitar sofrimentos desnecessários. Por 
isso não despreze o conselho dos mais velhos e respeite-os pois eles 
são auxilio para você, inclusive seja gentil com eles, dê seu lugar no 
ônibus para eles sentarem, os ajude atravessar a rua e tenha 
paciência; Pv 19:27 _______________: Você pode achar seu 
professor chato, mas isso não é motivo para desrespeitá-lo, eles 
estão fazendo o trabalho deles, por isso não se junte com seus 
amigos para ficar falando mal dos seus professores ou para 
atrapalhar a aula deles com conversas paralelas e brincadeira. Rm 
13: 1-2 __________________. O presidente, o governador e o 
prefeito são nossas autoridades governamentais e você deve 
respeitá-los, pois estão numa posição de líderes, onde deve guiar o 
povo, o que os líderes fazem no seu poder seja bom ou ruim será 
julgado por Deus e a justiça pertence a Ele, faça o que cabe a você 
que é respeitá-los e orar por eles. Além dessas pessoas citadas, o 
seu próximo também são todos aqueles que estão perto de você no 
dia a dia, seja aqueles que varrem o chão na escola ou trabalham na 
cantina, como padeiro, o dono do mercadinho, dê bom dia ao passar 
por eles, cumprimente-os com um sorriso, seja agradecido. Quando 
você respeita as pessoas você está mostrando também o amor de 
Deus e um bom caráter não somente diante de Deus, mas também 
para as pessoas.  
 
Aprendendo mais: Na Bíblia temos exemplos de respeito e 
desrespeito uns para com os outros e sua consequência, leia os 
versos abaixo e diga qual a relação das pessoas no texto, o que 
aconteceu e se era respeitosa ou não, além disso você ainda pode 
ver a consequência da atitude dos personagens em cada história. 
 

Passagem Personagens Respeito/ Desrespeito 

1 Sm 24 Davi/ Saul Davi poderia ter matado Saul, mas 
respeitava sua autoridade como 



Rei e ungido do Senhor e poupou a 
sua vida 

Ester 1:10-
20 

  
 

Rute 1:1-18   
 

 
DECIDINDO: Hora de decidir e colocar em prática suas decisões.  
(  ) Eu decido que não vou mais falar mal dos meus professores  
(  ) Decido que vou dar bom dia/boa tarde para os funcionários da 
escola ao chegar na aula  
(  ) Decido que vou cumprimentar as pessoas na  igreja. 
 
COMPARTILHANDO: Ore a Deus entregando a Ele as suas 
decisões para que você realmente as cumpra. 

 
Quarta-feira: Agradeça Sempre 

 
“Sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a 

vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo 
Jesus” 1 Ts 5:18  

 
Marque a alternativa correta: “Sempre” significa (  ) Algumas vezes  
(   ) Em todos os momentos. “Haja o que houver” significa: (  ) Nos 
momentos bons e ruins (  ) Somente nos momentos bons. A vontade 
de Deus para aqueles que são seus filhos é que eles sejam 
agradecidos sempre, em qualquer circunstância. Responda: Você 
pertence a Cristo Jesus? _______. Se você respondeu SIM, então 
essa é a vontade de Deus para sua vida. Seja grato.    
 
TIRANDO A LIÇÃO: Leia agora Lc 17:11-19. Esta história fala sobre 
a cura de 10 leprosos por Jesus. Você observou que somente um 
deles voltou para agradecer a Jesus pela cura, todos eles tinham 
acabado de ser curados, mas 9 não tiveram a consideração de dizer 
pelo menos “OBRIGADO”. Na hora pedir a cura, eles souberam se 
humilhar e clamar pela misericórdia do Senhor, Jesus não tinha 
obrigação de curá-los, mas por amor fez. Isso te causa uma revolta? 
Que povo ingrato, sabe pedir, mas não sabe agradecer. Mas será que 
você também não é igual a esses nove leprosos. Você costuma 
agradecer seus pais ou responsáveis por prover seu alimento, 
vestimenta, educação? Você agradece aquele professor que se 
esforça para passar o conteúdo da maneira mais fácil a ser 
entendido? E agradece aos seus líderes pelo tempo que se dedicam 
a você, aconselhando, orando ou preparando um GA agradável? 



Agradece ao Pastor por sempre se preocupar em trazer uma 
mensagem de Deus que fale ao seu coração? Você agradece quando 
alguém faz um favor a você? E principalmente você agradece a Deus 
pela sua família, sua igreja, sua saúde, sua salvação e tudo que Ele 
tem feito por você? E você consegue agradecer a Deus quando 
alguma coisa dá errado? Essa é parte mais difícil, mas se você 
lembrar que todas as coisas (até as ruins) cooperam para bem dos 
que amam a Deus (Rm 8:28), conseguirá ter um coração grato. Seja 
sempre agradecido a Deus e as pessoas ao seu redor, e você só terá 
benefícios.  
 
Aprendendo Mais: Veja algumas diferenças do GRATO e do 
INGRATO: 1) A pessoa grata vê claramente tudo o que Deus fez por 
ela, a ingrata possui uma visão limitada, ela pode receber algo muito 
bom, mas só vai conseguir enxergar a parte ruim.  Um exemplo disso 
é povo de Israel no deserto, Deus mandou maná dos céus para 
alimentá-los e mesmo assim eles ainda reclamaram (Ex 16:1-16; Nm 
11:4-9); 2) O grato lembra daquilo que foi feito por ele, o ingrato 
esquece. Aconteceu isso com povo de Israel quando se viram 
encurralados entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, 
começaram a reclamar, eles tinham esquecido das 10 pragas que 
Senhor tinha lançado sobre o Egito, que fez Faraó permitir que eles 
saíssem e ainda saíram com muitos bens dados pelos egípcios (Ex 
12: 31-39; 14:1-12); 3) A pessoa grata fala, a ingrata se cala, ele 
não consegue agradecer as coisas boas que recebe, tem dificuldade 
em dizer “muito obrigado”. Não adianta apenas lembrar que recebeu 
algo bom, é preciso também expressar em palavras. Os salmistas 
faziam isso muito bem (Sal 118) (  ) Li todas as passagens. Vamos 
colocar em prática a gratidão, fale para alguém 10 motivos que você 
tem para agradecer: 
 
DECIDINDO: Hoje você vai decidir ser mais agradecido: (  ) Decido 
agradecer meus pais ou responsáveis. 
 
COMPARTILHANDO: Agora você vai agradecer a Deus por tudo que 
Ele tem feito em sua vida, pegue os 10 motivos de agradecimento 
que você falou e agradeça ao Senhor, se tiver outros motivos, 
agradeça por eles também.  

 
Quinta-feira: Tenha boas maneiras! 

 
“Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer 

sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas 



ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais.” 

Colossenses 1:10  

Responda de acordo com o versículo acima: Como você deve viver? 
_____________________________________________________.  
O que você entende por boas ações? (  ) Fazer caridade, ajudar aos 
necessitados (  ) Pôr em ação tudo o que agrada a Deus. Agora leia 
Efésios 2:10 e Gálatas 6:9-10 e escreva qual a relação em comum 
com o versículo de hoje: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
As boas ações se revelam pelo que você faz, são as suas atitudes, 
é o que você aprende de Deus e põe em prática. E tudo o que você 
faz mostra quem realmente você é e o quanto você conhece a Deus.  
 
TIRANDO A LIÇÃO: Como você leu em Ef 2:10, você foi criado para 
fazer boas obras, e entre as boas obras do cristão estão as BOAS 
MANEIRAS. Uma frase conhecida diz: “Aquilo que você faz fala tão 
alto que eu não consigo ouvir o que você diz”. Ou seja, o seu 
comportamento fala mais sobre você do que qualquer coisa que você 
diga. Como filho(a) de Deus, o seu testemunho é o principal convite 
para atrair as pessoas para Cristo. Se as pessoas gostam de você 
será mais fácil elas gostarem do seu Deus. Veja algumas situações 
que você deve mudar ou melhorar: 1) DAR BOM DIA – Sempre que 
você chegar a algum lugar ou alguém lhe der bom dia, você deve 
responder; 2) SER HONESTO – Em todas as situações você deve 
agir com honestidade: não colar; não furar fila; não entrar escondido 
no cinema; não pegar dinheiro escondido dos seus pais; devolver o 
troco que veio errado; devolver o que pegou emprestado. Leia Pv 
11:1; 13:11; Ef 4:28 3). AJUDAR OS OUTROS – Ajude alguém 
necessitado, pague uma passagem de ônibus a quem precisa, dê o 
seu lugar no ônibus às gestantes, aos idosos (Leia Pv 14:21; 11:25; 
22:9. 4) FAZER O QUE É CERTO – Você deve fazer o que é certo e 
justo diante de todos, pois eles precisam ver o que você faz de bom 
para glorificarem a Deus. Ex: levar o carrinho do supermercado ao 
seu local de volta; não jogar lixo no chão; arrumar o que você 
bagunçou ou quebrou; ser pontual (Leia Mt 5:16; 2 Co 8:21).  
Reflita: E então? Como tem sido o seu comportamento? Ele fala bem 
ou mal de você? Você está agradando a Deus com boas ações e 
maneiras? O que os outros podem dizer sobre você?  
 
Aprendendo mais: Usando os versículos embaralhados, coloque-os 
corretamente nas linhas correspondentes: 



 
DECIDINDO:  Para se ter boas maneiras é preciso praticar. Decida: 
(  ) Vou ser honesto: devolver o troco quando vier errado e não pegar 
dinheiro escondido  
(  ) Vou parar de imitar meus professores e de falar mal deles. 
 
Agora faça uma oração, conte suas decisões e peça ajuda para ter 
boas maneiras sempre e conquistar as pessoas para Cristo.  
                                  

Sexta-feira: Dê Preferência ao Outro 
 

“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar 
honra aos outros mais do que a si próprios.” Rm 12.10 

 
Honrar é receber bem, mostrar consideração especial a alguma 
pessoa, é respeitar o próximo, é dar a ele (a) méritos.  
Marque verdadeiro ou falso: (  ) Devo pensar nos outros como 
sendo pessoas melhores do que eu (   ) A verdadeira honra está em 
minhas ações (   ) Devo pensar somente em meus próprios interesses 
(   ) Devo ser egoísta, vivendo apenas para causar boa impressão aos 
outros. 
 
MEMORIZANDO: Lembre-se que a palavra de Deus não passa pelas 
nossas vidas sem nos transformar. Aproveite para revisar os 
versículos da semana. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: O verdadeiro filho de Deus deve se livrar de 
qualquer comportamento que demonstre egoísmo ou superioridade 
(Tg 4.17) e começar a pensar nas necessidades dos outros (Fp 2.3-
4), Considerar os interesses dos outros como mais importantes que 
o seu é bíblico e deve ser praticado (1 Co 10.33), se você 
adolescente, tem agido somente para satisfazer aquilo que lhe 
agrada, impondo as suas vontades e seus mimos, está faltando amor 
em sua vida (1 João 4. 7-8), enquanto o amor focaliza o próximo, em 
dar a vida (Mt 22.37-39, 1 Jo 3:16), o egoísta focaliza a si próprio, 

Sl 15:4          Mt 6:2-4            Pv 21:3      1 Pd 2:13-15 
Pv 16:11           Hb 13:2           Sl 15:3     Pv 3:27-28 

Honestidade:  Ajudar os outros:  

Cumpre o que promete: Autoridades: 

Não fala mal: Não se exaltar: 

Fazer o que é certo: Ser hospitaleiro: 



preocupando-se somente com aquilo que é interessante para ele, 
desprezando o que agrada os outros.  (1 Co 10.24). Um caminho para 
iniciar a amar é se colocar no lugar do próximo e pensar: Como eu 
gostaria que as pessoas me tratassem? É desta maneira que você 
precisa estender seu amor aos outros. Ame como você gostaria de 
receber este amor (Mt 7.12) Daí resultará o cumprimento da vontade 
de Deus sobre sua vida.    
Aprendendo Mais: Em 1 Co 13 vemos a característica daqueles 
amam verdadeiramente o seu próximo, procure no caça-palavras as 
palavras que estão faltando. “O amor é _________ , o amor é 
__________.  Não ________, não se __________, não se 

_________________; 5 Não _____________, não procura seus 
_______________, não se ______ facilmente, não guarda 

_________; 6 O amor não se alegra com a ______________, mas se 

alegra com a ___________; 7 Tudo _________, tudo crê, tudo 

___________, tudo _____________. 8 O amor nunca 
____________;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agora descreva cinco comportamentos que demonstram falta de 
consideração pelo próximo:  
1. _______________________________________________ 
2.________________________________________________ 
3.________________________________________________ 
4. _______________________________________________ 
5. _______________________________________________ 
Fale com o Senhor e diga a Ele suas decisões. Tenha uma conversa 
sincera, lembre-se que Ele é um Deus presente que nos ouve e se 
importa conosco. 


