
 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

Segunda-feira: Língua Respondona 

 

 
ENTENDENDO: Conforme o versículo de hoje, o que desperta a ira? _________ 

_____________. E o que desvia a fúria (evita a raiva e brigas)?   ___________ 

_____________. A resposta calma é o oposto da língua respondona, que apenas lança 

palavras ríspidas e grosseiras que não é bom para quem ouve e nem para quem diz. 

Com certeza você já passou por algum momento em que teve a chance de responder 

para alguém com raiva ou com ironia, dê um exemplo seu de uma situação dessas:  

_______________________________________________________________ 

Você se saiu bem ou não? Teve a língua respondona ou teve a resposta calma (ou 

conseguiu ficar calado(a))? ______________________________. Agora ligue 

corretamente as atitudes correspondentes a cada tipo de língua: 
                                                        ▪ Não sabe ficar calado(a) 

  Língua respondona   ▪ ▪ Responde para os pais, líderes, professores. 

 ▪ Consegue evitar brigas e raiva 

   ▪ Retribui o mal com o bem 

     Resposta calma    ▪ ▪ Sempre quer ter a última palavra 

 ▪ Não responde com grosserias quando ofendido 

 ▪ Não “corta” os outros mesmo se falam de você 

MEMORIZANDO: A língua respondona sempre tem uma resposta na ponta língua, 

mas a resposta que você, como filho(a) de Deus, deve ter na ponta da língua são os 

versículos da Palavra de Deus, são eles que te darão a resposta certa para qualquer 

situação da sua vida. Só avance depois de decorar! (  ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como você está aprendendo a língua pode ser usada para o 

bem, como é a vontade de Deus, ou para o mal, que produz efeitos desastrosos. 

Também viu que o apóstolo Tiago comparou a língua ao freio na boca dos cavalos (Tg 

3:3) e é este exemplo que vou utilizar hoje. A sua língua deve ter freios!!! A língua 

respondona é um mal e uma tentação pela qual toda pessoa sempre irá passar. É 

aquela vontade de responder o que vem à cabeça; aquela resposta malcriada na ponta 

língua para seus pais, professores e líderes; é o querer ter sempre a última palavra e 

não deixar nada barato; é o achar que está certo por ter uma resposta pra tudo; e é 

até mesmo “cortar” os outros para revidar ofensas e críticas ou por querer fazer 

graça. Mas saiba que nenhuma dessas atitudes vem de Deus. Você terá essas 

vontades, mas isso não significa que você deve satisfazê-las, pelo contrário, como 

“A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira." Pv 15:1 
 

CONTROLANDO A LÍNGUA  

PARTE ii 

                  
                       
 



filho(a) de Deus, você possui o Espírito Santo em sua vida e como fruto Dele você 

deve ter o domínio próprio (Gl 5:23). Ou seja, a sua língua não domina você, ao 

contrário, você a domina! (Leia 1 Co 6:12). Como o freio na boca do cavalo domina o 

animal todo, assim você deve usar o freio em sua língua e, deste modo, você dominará 

suas emoções e palavras, agindo como Deus quer, com o caráter de Cristo. Veja como 

você pode e deve controlar a sua vontade de responder de forma desrespeitosa e 

maldosa: 1) Dê sempre uma resposta calma, amável e apropriada, mesmo se você 

estiver com raiva. Controle-se e responda para o bem, sempre. (Leia Pv 15:23; 

25:15; Cl 4:6); 2) Fique calado. É melhor perder a oportunidade de falar para 

evitar brigas e discussões; você só ganha! (Leia Pv 17:28; Tg 1:19); 3) Não se 

vingue! Cortar os outros, responder pra não ficar por baixo, discutir, brigar não é 

ensinamento do Senhor Jesus. Seja pacífico e retribua o mal com o bem. (Leia Mt 

5:9; 5:38-42; Rm 12:17-21; 2 Tm 2:24).  

 Leia os versículos e coloque-os corretamente nas linhas correspondentes. Siga o 

exemplo. Leia: Mt 10:32 / Pv 13:3 / Hb 13:15 / Pv 12:19 / Sl 32:5 / Sl 12:4 / Pv 20:19 

/ Sl 15:3 / Rm 12:14 / Pv 12:18. (  ) Li todos. 

Língua para o Bem Língua para o Mal 
Confessar Jesus diante dos outros: Mt 10:32 Palavras que ferem: 

Abençoar os outros: Falar mentiras: 

Confessar os pecados: Fala o que quer: 

Não falar mal dos outros: Não guardar segredos: 

Louvar a Deus: Falar demais: 

Na escala de 0 a 10, circule o seu nível de língua respondona (seja sincero): 

 

 

 

DECIDINDO: Agora tome decisões que mostrem que a sua língua tem freios e é 

usada para o bem, decido: (  ) Ficar calado(a) e me controlar, ao invés de responder 

pros meus pais, professores e líderes. (  ) Não me magoar, nem responder de forma 

desrespeitosa quando eu for repreendido(a). (  ) Não cortar os outros. 

COMPARTILHANDO:  Converse com o Pai. Peça perdão por todas as vezes que 

teve a língua respondona e peça ajuda pra mudar e cumprir as decisões.  
 

Terça-feira: Murmuração 

 

 

ENTENDENDO: Segundo o versículo, Deus manda fazer apenas algumas coisas sem 

discussão? _______ Marque as afirmativas corretas: (   ) Reclamar significa que eu 

sei o que é melhor para mim. (   ) Reclamar é uma atitude que entristece o coração de 

Deus. (   ) Quando eu discordar de alguma coisa devo reclamar para que seja feita a 

minha vontade. (  ) Ao invés de reclamar, devo ser agradecido, pois isso demonstra a 

confiança que tenho de que Deus faz o melhor para mim.  

“Façam tudo sem queixas nem discussões” Fp 2.14    
 



MEMORIZANDO: O versículo memorizado é uma arma que utilizamos para combater 

a murmuração, então não deixe para depois. 

Memorize-o agora mesmo e depois o escreva sem 

olhar. 

TIRANDO A LIÇÃO: Você lembra a murmuração do 

povo de Israel? (Leia Ex 15:22-27; 16:2-4; Num 

14.1-11) e preencha as palavras cruzadas. Horizontal 

– 2) As águas de Mara eram ....; 3) Josué e Calebe 

pediram para o povo não ser...; 4) O que o Senhor ia 

fazer chover do céu? ..... Vertical – 1) Quem foi os que 

rasgaram suas vestes quando ouviram o povo 

murmurando? ....; 2) O que Moisés lançou na água que a 

tornou boa?...  
 

Veja como Deus reage quando você reclama de algo: Nm 14:11 “Então o Senhor 
disse: Até quando _____________ (seu nome) me tratará com pouco caso? Até 
quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles?” 

. Deus sempre cuida de você nas pequenas e nas grandes coisas. Assim como fez com 

os israelitas, Ele quer te dar uma chance de ser um adolescente agradecido e não 

murmurador. Olha o que Ele diz pra você: Nm 14:18b-19 “ Segundo a Tua grande 
fidelidade, perdoa a iniquidade de _______________(seu nome) como a este povo 
tens perdoado desde que saíram do Egito (pecado) até agora. O Senhor respondeu: Eu 
o perdoei____________ (seu nome) conforme você pediu.”  
 Em 2 Pd 1:3 está escrito que Deus já deu tudo o que é 

necessário para a vida material e espiritual. Você pode não ter 

tudo o quer, mas Deus lhe dá tudo o que você realmente precisa! 

Leia as passagens abaixo e relacione as referências com a atitude 

que Deus espera que você tenha em sua vida  

(A) 1 Ts. 5:18  (   ) Devo ficar contente(satisfeito) com o que tenho. 

(B) 1 Tm. 6:7,8 (   ) A vontade de Deus é que eu agradeça em qualquer situação. 

(C) Lc 17:15,16  (   ) Não devo me preocupar mas orar a Deus pelo que precisar. 

(D) Hb 13:5  (   ) Quando receber uma bênção devo louvar a Deus. 

Para Refletir!!!  

Deus tinha um plano incrível para o povo de Israel. Eles tinham a promessa de entrar na terra 

prometida, depois de terem sido libertos poderosamente e maravilhosamente da escravidão 

no Egito. Mas, o que eles fizeram? Reclamaram! Reclamaram que não tinham carne, que não 

tinham água, que não gostaram do chefe que Deus lhes deu, que gostariam de ser escravos 

novamente. Você pode pensar: “Nossa! Quanta ingratidão! Deus os ajudou e é assim que eles 
retribuem!” É verdade, eles se rebelaram contra Deus, mas pare para pensar um pouquinho em 

suas atitudes diárias: Você costuma reclamar quando está frio ou quente demais? Quando a 

sua mãe faz uma comida que você não gosta? Quando as coisas não saem do jeito que você 

quer? Saiba que quando isso acontece você está tendo a mesma atitude do povo de Israel, e 

Deus detesta isso. 

 



(E) Fl 4:6 (   ) Devo confiar em Deus porque Ele cuida de mim. 

(F) 1 Pe. 5:7 (   ) Não levarei nada deste mundo; só preciso de roupa e comida. 

DECIDINDO: Em nossas decisões é que temos a oportunidade de alegrar o coração 

de Deus. Por mais difícil que seja, decida não murmurar e desfrutar das bênçãos do 

Senhor para sua vida. Faça uma comparação sobre as bênçãos que Deus deu aos 

israelitas e as que você tem recebido. Tome uma decisão prática para não murmurar. 
Deus deu aos israelitas Deus dá a você Decisão 

Pão (Ex 16:14-16)   
Água (Nm 20:7-9)   
Codornizes (Ex 16:12)   
Sombra no deserto e luz à 

noite (Nm 9:15-22) 
  

COMPARTILHANDO: Escreva uma carta para Deus reconhecendo e pedindo perdão 

das vezes em que você murmurou. Peça também para Ele ajudar você a cumprir suas 

decisões. 
 

Quarta-Feira: Língua Mentirosa – Parte 01 
 

 
 

ENTENDENDO: A quem Paulo está se referindo quando usa a palavra “vocês”? 

_____________. Quem é o nosso “próximo” _____________________________ 

O verso de hoje dá um motivo para praticar a verdade na sua vida, qual é o 

motivo?__________________________________________________. A partir 

do momento que você aceita Cristo como Senhor e salvador da sua vida, você passa a 

ser Seu filho, e por isso precisa abandonar os velhos hábitos e aprender a viver de 

acordo com a vontade de Deus, que está na Bíblia. Você passa a ser sal e luz na terra 

(Mt 5:13). Deus diz na Sua palavra que Ele odeia a mentira (Pv 12.22) por isso você 

deve abandonar essa prática. Você tem que fincar a sua bandeira como adolescente 

cristão e falar a verdade custe o que custar, mesmo que isso revele seus erros e lhe 

traga consequências! Acredite, Deus honrará sua atitude! 

MEMORIZANDO: Você já sabe, sem memorização não há meditação! Só passe 

adiante depois de decorar (  ) decorei 

TIRANDO A LIÇÃO: Você já percebeu que a mentira parece tão boa, ela 

aparentemente é a saída para muitas enrascadas que você se coloca, mas que ela 

também traz consequências desastrosas? A Bíblia mostra um exemplo claro disso em 

At 5:1-11, é a história de Ananias e Safira. Leia e responda as perguntas: 

 O que Ananias tinha vendido? (  ) Um boi  (  ) Uma propriedade (  ) Uns pombos 

 O que ele fez com o dinheiro da sua venda? ____________________________ 

____________________________________________________________ 

 Quem encheu o coração de Ananias para que ele mentisse? ______________ 

 Pedro mostra para Ananias que não havia necessidade dele mentir, em que 

versículo você percebe isso? __________________________________________ 

“Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu 
próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo”. Ef 4.25 



 A quem Ananias mentiu? (  ) Pedro  (  ) Paulo  (   ) Deus 

 Numere conforme a ordem dos acontecimentos 

(  ) Três horas depois Safira, esposa de Ananias, foi até Pedro e confirmou que 

Ananias tinha vendido a propriedade pelo valor que tinha dito a Pedro. 

(  ) Ouvindo de Pedro que ele (Ananias) tinha mentindo para Deus, Ananias caiu e 

morreu. 

( ) Pedro pergunta Safira porque ela e seu marido entraram em acordo para tentar o 

Espírito Santo, e ela também cai e morre. 

(  ) Os moços pegaram o corpo de Safira e sepultaram do lado do seu marido. 

(  ) Os moços envolveram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. 

 Leia as passagens abaixo e faça uma comparação entre o filho de Deus e o filho da 

mentira: 
Passagem Filho de Deus Filho da mentira 

Pv 12:17   

Pv 12:19   

Pv 14:25; 19:5;   

Pv 16:23; 

20:17 

  

Pv 30:8   

Rm 1:25   

Você Sabia? Omissão e Meia-Verdade também são mentiras. Você pode pensar “Eu 
não conto a verdade, mas também não minto, fico calado”, isto também é mentira. E 

em relação à meia-verdade, se algo não é uma verdade completa, só pode ser mentira, 

não existe meio termo. Como filho (a) de Deus você deve sempre falar a verdade. 

Você pode até pensar que está enganando os homens (pais, professores, líderes), mas 

a Deus ninguém engana. 

DECIDINDO: Vamos continuar a semana com decisões radicais. (  ) Decido que esta 

semana cada vez que eu mentir vou escrever o versículo de hoje em uma folha. No 

final de semana mostre a folha para seu líder.  (  ) Decido se estou escondendo 

alguma coisa dos meus pais, vou contar a verdade. 

COMPARTILHANDO:  Com certeza todos os dias você se sente tentado a 

mentir! Por isso que você tem que orar agora! Peça ajuda de Deus, que você sempre 

diga a verdade, pois você é seu Filho. Seja um adolescente que agrada a Deus, viva 

pela verdade! 
 

Para Refletir: Ananias e Safira não tinham necessidade de mentir, o dinheiro era deles e 

podiam fazer o que quisessem com ele, mas eles decidiram enganar a igreja de Deus, talvez 

quisessem parecer generosos ou que não se importavam com dinheiro, mas ninguém engana a 

Deus e resultado disso é que ambos morreram.  Você pode adolescente estar vivendo uma vida 

de mentiras: namorando escondido, na imoralidade sexual, colando nas provas. Você pode 

enganar seus pais, líderes, professores... Mas a Deus ninguém engana, nada passa despercebido 

pelos seus olhos (Pv 15:3), e pode ter certeza, você sofrerá as consequências da sua mentira. 

 



Quinta-Feira: Língua Mentirosa – Parte 02 
 
 
 

 

ENTENDENDO: No versículo acima, nos é mostrada a lista de pessoas que ficarão 

fora da cidade, ou seja, do céu que Jesus tem preparado para seus filhos, e os 

mentirosos estão entre eles. Marque C (certo) ou E (errado) sobre mentira: (  ) Falar 

a verdade pros seus pais, ainda que seja castigado. (  ) Namorar escondido. (  ) Dar 

desculpas para justificar seu erro. (  ) Dizer que vai sair com os amigos, mas vai se 

encontrar escondido com alguém.  A mentira se apresenta no seu dia a dia de várias 

formas, mas a Palavra de Deus ensina a falar a verdade em toda situação, assim você 

será recompensado e fará parte do Reino dos Céus. 

MEMORIZANDO: Afaste-se da mentira adolescente, pois ela pertence ao Diabo, ao 

invés disso aproxime-se da verdade decorando o versículo de hoje e aprendendo mais 

da Palavra de Deus, Pai da verdade. (  ) decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: A mentira tem várias consequências, e uma delas é ficar fora 

do Reino de Deus. Em Ap 22.14-15 (leia) vemos que os mentirosos não desfrutarão 

do Reino Celestial. A mentira se opõe à justiça e ao caráter verdadeiro, sendo o 

contrário de Cristo e assim não podem conviver. A mentira sempre foi uma arma 

poderosa da natureza humana, perigosa e mortal, carregada de injustiça e 

desonestidade, e suas consequências também são perigosas. O diabo é o Pai da 

Mentira (Jo 8:44), ele quer te enganar, ele quer que você acredite que dizer uma 

mentirinha não é pecado, que os conselhos do seu líder não estão certos, que você 

pode ver pornografia, e que faltar ao culto do Nova Teens não vai fazer diferença.  

Mas veja novamente o versículo acima e veja que os idólatras, os assassinos, os 

mentirosos, todos estão na mesma lista e de fora do Paraíso. Não existe um pecado 

menor do que o outro, não existe mentirinha, tudo é pecado sim. Mentir para se 

beneficiar é o mesmo pecado de namorar escondido, roubar, matar... Não seja 

enganado!  

 Leia os versículos do quadro ao lado e 

escreva em cima de cada um deles do que se 

trata: sobre mentira ou verdade. Depois ligue ao 

quadrado do meio somente os versículos que 

falam sobre a verdade. A seguir faça uma auto 

avaliação nas situações que você tem cometido 

com mais frequência: ( ) Mudar a verdade para 

não ser castigado. (  ) Dar desculpas pros pais. (  

) Inventar histórias para convencer o 

professor/líder. (  ) Contar vantagens pros amigos. (  ) Cumprir o que promete para 

Deus. (  ) Cumprir o que promete para as pessoas. 

Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os 

imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por 

palavras e ações. (Ap 22:15) 

 

8a 



Desafio: Agora você vai preencher o quadro da seguinte forma, para cada mentira 

do Diabo, você vai encontrar um versículo que fale a verdade de Deus, não se 

esquecendo de informar a referência (Procure nas suas meditações mais antigas e 

nas anotações que você faz do culto do Nova Teens) conforme o exemplo. 
O que diz o Diabo: Verdade de Deus Ref.: 

Você é livre, não precisa 
obedecer aos seus pais. 

Filhos obedeçam aos seus pais, pois isso me 
agrada. 

Cl 3.20 

Colar não é pecado   

Não há problema em “ficar”   

Você tem que viver de acordo 
com a moda do momento, fazer o 
que todo mundo faz. 

  

DECIDINDO: Para vencer a mentira, o primeiro passo é confessar que a praticou. 

(  ) Decido contar para meu líder que eu menti para ele. (  ) Decido evitar a mentira, 

pois não sou filho (a) do diabo  

COMPARTILHANDO: Senhor, não é fácil falar a verdade, muitas vezes quando 

percebo, já estou mentindo. Mas não quero ser apontado como mentiroso, mas sim 

como adolescente que sempre se pode acreditar por falar a verdade. 
 

Sexta-Feira: Prestando Contas 
 
 
 
 

 

ENTENDENDO: Quem é o “eu” neste versículo? ___________. O que é o “dia do 

juízo” (se não souber leia Ec 12:14; At 17:31; Rm 2:16) ____________________ 

_________________. O que você entende pela expressão “dar conta” 

______________________. O que significa “inútil”? __________________. Toda 

palavra desnecessária, que não serve para nada, você pode considerar inútil. A palavra 

de Deus nos diz que só se deve falar aquilo que edifica o seu próximo (Ef 4.29) 

MEMORIZANDO: Para que você tenha a palavra de Deus guardada no coração e 

assim ter sempre algo bom e útil para falar as pessoas, memorize o versículos. Não 

pule esse passo, decore o versículo de hoje. ( ) decorei 

TIRANDO A LIÇÃO: Na semana retrasada e nesta você aprendeu muito sobre a 

língua e tomou decisões a respeito. Você já está praticando? Deus se importa com que 

você fala, a prova disso é ter um capítulo todo do Livro de Tiago (Tg 3) falando sobre 

isso, além dos vários outros versículos.  E como você leu no versículo de hoje, você vai 

prestar conta de TODA PALAVRA INÚTIL, isto é, você vai prestar contas das suas 

reclamações, respostas malcriadas, mentiras, palavrões, fofocas. As “palavras 

inúteis” são palavras sem propósitos, que não edificam e não contribuem em nada para 

sua vida e nem para a dos outros. Você já aprendeu que Deus quer que cada palavra 

que saia da sua boca edifique alguém, ajude os outros a não cair em pecado, transmita 

sabedoria, ajude a conhecer a Jesus como Senhor, aprenda a selecionar seus 

pensamentos para ver o que realmente é necessário falar.  

“Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda 
palavra inútil que tiverem falado.” Mt 12:36 

 



Agora descubra qual é o versículo. Lembre-se para números iguais, letras iguais. 

Versículo: 1 Pe 3. ___. 

P                              
        1      2    3             4      5     6     7            4      5     2     8     6      9           10     7    10     9          10           11     2    12    10          6 

             Z E  ,  U           
11    6      9           12     2    10      8           13    6     14    2               6     8             15     5    10      9     12    6           10            8     5    10 

  N              O          B I   
14   2                 15    5    10         12     1          7     10    14         6             1       3            3     6     5    3            14   10             2     1    3 

         A   
12      10               13    10    14     3       2      12     10    12      6    

 Para fecharmos a semana vamos ver o que mais a Bíblia fala sobre a língua. Usando 

as sílabas embaralhadas, encontre as respostas do que se pede (leia os versículos 

para ajudar):  

DECIDINDO: Decida usar sua boca para abençoar. (   ) Decido que vou evitar 

palavras inúteis no meu dia a dia. (  ) Decido que vou procurar sempre falar a 

verdade e usar minha boca com palavras agráveis.   
COMPARTILHANDO: Senhor, nessas duas semanas sobre o Controle da Língua 

entendi que minha língua também é sua, por isso não quero mais utilizá-la com 

palavras inúteis, mas somente com palavras que alegram o seu coração e edificam 

o meu próximo. 
 

DES - VER – SA -  GA -  DO -   MEN - CUL -  TRU -  DA - TO -  TI - I - DE -  

NA -  O -  EN – RO - RA 

O mentiroso dá ouvidos a língua... (Pv 17:4)      

Minha boca fala a ... (Pv 8:7-9)    - - 

A testemunha sincera não... (Pv 3:16)    - - 

A Língua .... odeia a quem fere (Pv 26:28)     - 

Nada está .... aos olhos de Deus (Hb 4:13)      

Para Refletir: Conta-se que certa vez um mercador grego, rico, ofereceu um banquete 

com comidas especiais. Chamou seu escravo e ordenou-lhe que fosse ao mercado 

comprar a melhor. O escravo retornou com belo prato. O mercador removeu o pano e 

assustado disse: - Língua?!! Este é o prato mais delicioso? O escravo, sem levantar a 

cabeça, respondeu: - A língua é o prato mais delicioso, sim senhor. É Com a língua que 

pedimos água... Iguaria... Dizemos mamãe, fazemos amigos, perdoamos. Com a língua 

reunimos pessoas, dizemos meu Deus, oramos, cantamos, dizemos eu te amo... O 

mercador, não muito convencido, quis testar a sabedoria de seu escravo, e o mandou de 

volta ao mercado, desta vez para trazer o pior alimento. O escravo voltou com um lindo 

prato, coberto por fino tecido. O mercador, ansioso, retirou o pano para conhecer o pior 

alimento. -Língua, outra vez? Disse, espantado. -Sim, língua, respondeu o escravo. É Com 

a língua que condenamos, separamos, provocamos intrigas e ciúmes, blasfemamos. É Com 

ela que expulsamos, isolamos, enganamos nosso irmão, xingamos pai e mãe... Não há nada 

pior que a língua; não há nada melhor que a língua. Depende do modo que a usamos.  

 


