
Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três 
dobras não se rompe com facilidade. Ec 4.12 

” Tg 5.13 
 

 

 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

Essa semana você vai meditar sobre o Rei Josafá, 4º rei de Judá, vai aprender com ele 5 atitudes que 

você deve tomar quando tiver passando por algum problema sério. Não esqueça de fazer a leitura 

diária para conhecer um pouco mais sobre o Rei Josafá. 

Segunda-feira: Busque ao Senhor  

 
 

Leitura do Dia: 1 Rs 22 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado de “recorrer”, agora marque as alternativas 

corretas. (  ) Recorrer ao Senhor é pedir seu auxílio; (  ) O poder de Deus é ilimitado; (  ) Buscar a 

presença do Senhor é está fazendo coisas que desagradam a Ele; (  ) Buscar a presença do Senhor é 

procurar viver dentro da sua vontade. Em qualquer situação você deve buscar ao Senhor, Deus é 

poderoso e não há nada impossível para Ele. 

MEMORIZANDO: Ter a palavra do Senhor guardada no coração vai te ajudar nos momentos mais 

difíceis, por isso comece a semana bem e decore o versículo de hoje.  (  ) Memorizei 

TIRANDO A LIÇÃO: Josafá foi um Rei temente a Deus (1 Rs 22:41-43; 2 Cr 20:31-32), porém 

em um momento do seu reinado passou por uma enorme provação, três nações se levantaram para 

atacar Judá (2 Cr 20:1-2) era um grande exército e apesar de Josafá ter ficado alarmado com essa 

situação, ele não teve dúvida do que devia fazer, BUSCOU AO SENHOR (2 Cr 20:3), ele sabia que 

Deus cuidaria daquele assunto, que ele não precisava temer, ele conhecia o poder do Deus que servia. 

E você adolescente, quando está passando por um problema muito sério: divórcio dos pais; um 

professor que te persegue; pessoas que te pressionam a fazer o que é errado, o que você faz? Se 

desespera? Siga o exemplo de Josafá, busque a Deus, você pode buscar a Deus através da oração, 

converse com Ele, diga qual é o seu problema e como você está se sentindo, o Senhor é seu amigo e 

Ele te ouve, vai te ajudar (Sl 65:2; Fp 4:6) através da sua Palavra (Hb 4:12; Ef 6:17). Aprendendo 

Mais: Quando você busca ao Senhor, coisas incríveis acontecem, leia as passagens abaixo e diga o que 

aconteceu quando alguns homens da Bíblia buscaram ao Senhor. 

Passagem Quem buscou ao Senhor O que aconteceu? 

1 Sm 1:9-20   

At 16:16-40   

DECIDINDO: Este momento é muito importante, decida e pratique sua decisão. (  ) Decido buscar a 

Deus em relação a este problema __________________________________________________ 

COMPARTILHANDO:  Agora é hora de você buscar a Deus e contar a Ele aquilo que está 

afligindo o seu coração. Deus com seu poder está pronto para te ajudar. 

Terça-feira: Una-se a seus Irmãos 

Leitura do Dia: 2 Cr 17 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: Segundo o versículo de hoje qual é vantagem de se unir com outros 

irmãos? ______________________________Qual o perigo de não pedir ajuda dos 

meus irmãos?_____________________________________________________ 

Deus não quer que você viva isoladamente, Deus colocou certas pessoas na sua vida 

” Recorram ao Senhor e ao seu poder; busquem a sua presença.” Sl 105:4 
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para lhe ajudar. Existem batalhas que nunca conseguiremos vencer sozinhos. Quando compartilhamos 

certas dificuldades com nossos amigos fica mais fácil de vencer os problemas. Unir e não se isolar é o 

que Deus quer. 

MEMORIZANDO: A palavra do Senhor abre os nossos olhos e nos conduz por caminhos de paz. 

Vamos decorar o versículo de hoje. (   ) Decorei 

TIRANDO A LIÇÃO: Ontem você meditou sobre a primeira atitude que o Rei Josafá teve quando 

enfrentou uma dificuldade, hoje você vai ver a segunda atitude que aprendemos com ele. Ele UNIU-

SE AO SEU POVO, levou toda a nação de Judá a ter um mesmo sentimento, compartilhou suas 

preocupações e todos juntos buscaram ao Senhor (2 Cr 20:4). A união dos filhos de Deus é 

importante para vencer qualquer problema. Em At 2.42-47 (leia já) temos outro exemplo de um povo 

unido e que era abençoado pelo Senhor. Há um ditado que diz ”a união faz a força”, é um ditado certo, 

nos momentos mais difíceis, quando você está triste, desanimado e fraco, você não pode se isolar, 

pelo contrário você deve se unir a outras pessoas, pois elas vão te aconselhar, te animar e orar por 

você e com você, e isto te fortalecerá e assim você conseguirá enfrentar as dificuldades, a palavra de 

Deus diz, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união (Sl 133.1), é importante ter 

alguém em quem se apoiar, e as pessoas mais indicadas para isso são seus líderes, pais e amigos 

confiáveis. Aprendendo mais: Vamos passear pela bíblia e conhecer alguns personagens que se uniram 

a outros e tiveram sucesso, leia os versículos e diga o nome do personagem e quem ele se uniu:  

1. Dn 2:17-23 ________________________________________________________________ 

2. Ester 4:7-16_______________________________________________________________ 

DECIDINDO: Eu decido (   )Buscar ajuda com meus pais ou com meus lideres quando estiver com 

alguma dificuldade. (   ) Estar disposto a ajudar meus irmãos e estar unido com eles em qualquer 

situação, triste ou alegre. 

COMPARTILHANDO:  Neste momento fale com o Senhor, compartilhe suas decisões e agradeça 

pelas pessoas com quem você pode contar que ele colocou em sua vida. 

Quarta-feira – Não tenha medo 

 
 

Leitura do Dia: 2 Cr 18 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: O significado de medo é: sentimento desagradável ocasionado 

por perigo, preocupação, ameaça, prejuízo, dor, sofrimento, sendo estes 

motivos reais ou não. A Bíblia tem muito a dizer sobre medo. Ela ensina que o 

medo é maléfico e prejudicial, ou seja, só traz consequências ruins; portanto, 

não deve ser alimentado, mas sim superado. Do que você tem medo? ________ 

______________________. A vontade de Deus é que você tenha vida em abundância (Jo 10:10b), 

isso significa uma vida livre de medo e preocupações. Marque V (verdadeiro) ou F (falso): (  ) o medo 

faz você perder coisas boas (  ) o medo deve ser superado (  ) Deus criou você para ter medo (  ) a 

vontade de Deus é que você tenha vida abundante, sem medos (  ). Apenas a terceira é falsa. 

MEMORIZANDO: A Palavra de Deus afasta os sentimentos ruins, como o medo. Não alimente esses 

sentimentos, mas se alimente da Palavra. Só avance depois de decorar. (  ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Hoje você aprenderá mais uma lição valiosa da vida do rei Josafá: NÃO TER 

MEDO. Leia agora 2 Crônicas 20:1-17. Como você leu, quando o rei Josafá soube do perigo de ser 

atacado por um enorme exército, ele aprendeu (até a meditação de hoje) 3 lições: 1ª) Buscar a Deus; 

2ª) Se reunir com o seu povo; 3ª) Superar o medo. É normal da nossa natureza humana passar por 

altos e baixos, ficarmos ansiosos, com medo, desanimados ou abatidos. O próprio apóstolo Paulo 

experimentou tais sentimentos em sua vida cristã (leia 2 Co 6:4-10; 7:5-6). Muitas vezes, você 

passa por dificuldades, problemas e até perigo, que causam preocupações, ansiedade e medo. Pode ser 

medo de algum perigo, perder alguém; perder a família; divórcio dos pais; morrer; acidentes; violência. 

Podem ser preocupações: não ter amigos; não ser feliz; não conseguir uma profissão ou emprego no 

Assim lhes diz o Senhor: “Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse 
exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus”. 2 Crônicas 20:15b 



”O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam”. 
Naum 1:7 

 

 

futuro; não casar no futuro; não ser a pessoa que Deus deseja que você seja; não viver os sonhos de 

Deus. Passar por situações ruins é inevitável, mas você não pode permitir que sentimentos contrários 

a Deus dominem você (leia 2 Co 4:7-12). Como filho(a) de Deus, você tem a proteção e o cuidado do 

seu Pai Celestial (leia Mt 6:25-34; Sl 23:4; 56:3). E você tem todas as ferramentas para superar 

as dificuldades e o medo: 1ª) Palavra de Deus – faça sua meditação fielmente, ela te guia pelo 

caminho seguro de Deus (leia Ef 6:10-17, Sl 119:105); 2ª) Oração – Deus conhece toda sua vida, 

mas está interessado em ouvir de você, inclusive os problemas (leia Ef 6:18; Fp 4:6). Aprendendo 

mais: Veja alguns personagens que tiveram medo, mas foram ajudados pelo Senhor. Para preencher o 

quadro, leia Gn 21:12-20; 1 Rs 17:8-16; At 27:1-4,10,15-22. Use as dicas se quiser: Na Posição 

2 está quem tinha medo que seu filho morresse no deserto. / Deus não deixou que acabasse a comida 

de quem está na posição 3 / Paulo e a tripulação estão na 1ª posição. 

DECIDINDO: Supere os medos. Decida: ( ) Vou tirar um tempo agora de oração para contar os meus 

problemas e medos p/ Deus. ( ) Vou contar ao meu líder as minhas dificuldades e pedir conselhos. 

COMPARTILHANDO:  Agora apresente suas decisões pra Deus em oração, e peça ajuda para 

superar os medos e preocupações. 

Quinta-feira: Confie em Deus 

Leitura do Dia: 2 Cr 19 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: O Senhor é bom. O povo de Israel sabia muito bem disso. Sempre foi um povo 

sustentado e protegido por Deus.  Complete substituindo as palavras do versículo por sinônimos: O 

Senhor é bom. Um ____________________ em tempos de ______________________. Ele 

______________________ os que nele confiam.   

MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e fale para alguém no final de 

semana. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como você já sabe um exército estava a caminho para 

invadir as terras de Judá, e Josafá, que era o rei, vendo o perigo e sendo 

alertado sobre a invasão, se põe de pé diante de Deus e ora. Josafá 

reconhece que só Deus é capaz de resolver o problema que se apresenta, que ele e seu povo não 

tinham força para enfrentar aquele exército (2 Cr 20:12), ele entendia que naquela dificuldade o 

Senhor o podia guiar por caminhos seguros (Leia Sl 23:4). Josafá sabia que Deus estaria no controle 

da situação, e assim confiou que Deus o socorreria e o ajudaria, ele tinha total CONFIANÇA EM 

DEUS (2 Cr 20:9). Josafá tinha certeza que Deus nunca o abandonaria. Talvez você esteja passando 

por uma situação difícil, como por exemplo, a separação dos seus pais, ou quem sabe sua família está 

passando por uma dificuldade financeira, mas como Josafá, reconheça a grandeza de Deus e acredite 

nele mesmo diante das situações mais difíceis de encarar, tendo certeza que Deus tem o melhor para 

você e ele nunca vai te abandonar (Dt 31:8; Js 1:9; Hb 13:5). Quando vier em sua vida lutas, 

dificuldades, problemas, não esqueça que você tem um Deus que realiza o impossível, por isso, confie 

(Mt 19:26; Lc 18:27). Aprendendo Mais: Leia Sl 136:1, Sl 142:1-7, Sl 145:9, Rm 11:22, 1 Pe 

2:3 (  ) Li todos. Agora diga uma qualidade de Deus comum em todos eles: ____________________. 

DECIDINDO: Que decisão ou decisões você poderia fazer cumprir com este versículo em sua vida> 

um exemplo prático é confiar nele mesmo quando parece que Ele não ouve suas orações ou quando não 



vem em seu socorro, pois como nos ensina o Sl 40:1 esperemos com paciência no Senhor e ele ouvirá o 

nosso clamor. Decido: ___________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO: Em Tiago 5:16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Desta forma 

ore por suas decisões, ore para que Deus aumente sua fé e peça para que como Josafá, você tenha 

sempre confiança em Deus.  

Sexta-feira: Agradeça ao Senhor 

 

 

 

Leitura do Dia: 2 Cr 20 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: O versículo de hoje fala sobre dar graças em toda e qualquer situação em que você 

estiver. Para entender melhor, responda:  

1) O que significa “dar graças”?____________________________________________________ 

2) O que seriam “todas as circunstâncias”?___________________________________________ 

3) Qual o motivo dessa ordenança?_________________________________________________ 

Agora reescreva o versículo na primeira pessoa do singular: Eu devo dar _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Chegou o momento de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. O versículo de 

hoje é muito especial, pois nos faz lembrar que podemos e devemos ter um coração agradecido pela 

graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. Aproveite para aprender!  

TIRANDO A LIÇÃO: A história de Josafá também é uma história de GRATIDÃO. Ele entendeu a 

quem servia e buscou honrar e agradecer a Deus não somente com suas palavras, mas também com sua 

vida. Em 2 Cr 20.14-21(leia agora) Deus fala ao Rei Josafá e ao seu povo que a batalha era Dele, 

para eles não se preocuparem, e atitude imediata do povo foi de adoração e agradecimento a Deus.  

Eles se prostraram diante do Senhor e cantaram louvores de gratidão pelo grande amor de Deus. É 

assim que você deve ser adolescente, sempre grato a Deus. A Bíblia fala que a gratidão está na 

vontade de Deus para sua vida (Cl 3:17; Ef 5:20). Isso significa que mesmo quando você pensa que 

não tem motivos para agradecer, na verdade em todas as situações temos motivos de sobra para 

louvar e agradecer ao nosso Deus, pois ele age em todas as coisas para o nosso bem (Rm 8.28). Você 

tem muitos motivos para ser grato a Deus. Agora, para entender como isso acontece na sua vida, 

escreva exemplos de agradecimentos que existem hoje e agora nas seguintes áreas: 

Família:_____________________________________________________________________ 

Escola:______________________________________________________________________ 

Pessoal:_____________________________________________________________________ 

Igreja:______________________________________________________________________ 

Aprendendo Mais: Agora, veja os versículos a seguir e complete o quadro sobre outras pessoas que 

também louvaram a Deus e entenderam seu propósito em toda e qualquer situação: 

Versículo Pessoa Situação 

Jó 1; 2.1-10   

2 Sm 22   

Hc 3   

Escreva uma lição que aprendeu a partir da meditação de hoje e compartilhe com seu GA:_________ 

___________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: Um coração agradecido, alegra a Deus. Existem situações que você poderia ser mais 

grato? Reflita a respeito e tome decisões de acordo com o que Deus estiver mostrando a você: 

___________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO: É muito bom ter um momento para conversar francamente com Deus e 

buscar agradá-lo com sua vida. Com certeza há muito para falar! Por isso, peça a Ele que ensine você a 

viver plenamente a vontade dele. 

“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em 
Cristo Jesus.” 1 Ts 5.18 


