
 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

Segunda-feira: Na Palavra 

 
 

 

ENTENDENDO: Onde encontramos a Palavra de Deus? ________________. Quando você está em 

um lugar escuro e não enxerga nada, você precisa de? ___________. Quando você tem Cristo no 

coração deseja fazer a vontade Dele, porém o mundo escurece o seu caminho e muitas vezes você não 

sabe para onde ir, mas quando você ler a Bíblia e pratica seus ensinamentos, seu caminho é iluminado e 

você consegue enxergar a melhor direção. 

MEMORIZANDO: Memorize o versículo agora, não deixe pra depois. (  ) memorizei.  

TIRANDO A LIÇÃO: Todo ano você tira férias da escola, algumas vezes 

viaja, outras vezes fica em casa, é um momento de descanso. Em breve, o 

Nova Teens também vai entrar de férias e você vai ficar um período longo 

sem culto dos adolescentes, GA e outras atividades. Porém você não pode 

tirar férias de Deus. E esta semana você vai meditar em 5 pontos em que 

você não deve em hipótese nenhuma tirar férias. O primeiro ponto é: não 

tire férias da Palavra de Deus, Ela é nosso alimento para vencer as dificuldades e tentações da vida, 

você deve se alimentar dela diariamente. Como você leu no versículo de hoje, somente a Palavra é luz 

que te guia pelo caminho certo, se você não quer se afastar de Deus, não pode se afastar da Sua 

Palavra. Aprendendo Mais: O Salmo 119 é uma declaração de amor a Palavra de Deus, existem neste 

salmo dezenas de versículos que demonstram claramente o amor do Salmista pela Palavra, como por 

exemplo, o versículo 97 “Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro”. Leia este capítulo e 

descubra os outros versículos que comprovam isso e complete aqui com aqueles que você mais gostou: 

Sl 119: ___; Sl 119: ___; Sl 119: ___; Sl 119: ___; Sl 119: ___; Sl 119: ___; Sl 119: ___; Sl 119: ___. 

Agora escreva o versículo que você mais gostou: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: (  ) Decido que durante o período de férias do Nova Teens continuarei a ler a Bíblia e 

meditar diariamente.  

COMPARTILHANDO:  Nesse exato momento, existem muitas pessoas pelo mundo todo que 

gostariam de poder ler suas bíblias livremente, mas não podem porque são perseguidas. Agradeça a 

Deus pelo privilégio de poder desfrutar das maravilhas da Sua poderosa Palavra. Ore com o coração 

grato.  

Terça-feira: Na Oração 

 

 
 

ENTENDENDO: O que o versículo quer dizer com “persevere nisso” (Se não souber o significado de 

PERSEVERE procure no dicionário?). ________________________. Quantas vezes por dia você 

tem conversado com Deus? ___________. Você tem agradecido a Deus pelas suas orações 

atendidas? ____________.  O versículo acima incentiva que o cristão deve dedicar-se a oração, não 

importa se você está de férias ou não, se na igreja ou em casa, persevere na oração. 

“Não se cansem de orar; perseverem nisso; esperem pelas respostas de Deus e lembrem-se 
de agradecer quando elas vierem. Cl 4.2 (Viva) 

 

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho”  
Sl 119.105 

 NÃO TIRE FÉRIAS DE DEUS 
                  
                       
 



MEMORIZANDO: Decore o versículo agora, não deixe para depois, se quiser ir além decore também 

1 Ts 5:17.  (  ) Memorizei. 

TIRANDO A LIÇÃO: A oração é falar com Deus, é usar a linguagem para se comunicar com o 

Senhor. Daniel orava todos os dias e tinha um lugar e uma hora especial para conversar com Deus (Dn 

6:7-10).  Assim como Adão, tinha um bate papo diário com Deus (Gn 3:8), você também pode ter uma 

conversa franca e aberta. Neemias também tinha o hábito da oração. Ele estava liderando uma grande 

obra e era muito atarefado, porém mesmo assim, ele reservava tempo para suas conversas com Deus 

(Ne 1:4,11; 2:4; 6:9). Como você percebe existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que se 

aproximavam de Deus para conversar, falar da vida, dos problemas, das alegrias e tristezas. Você 

também pode se achegar a Deus, Ele quer ouvir a sua voz diariamente, sentir o que você sente, conte 

a Ele como foi seu dia, aquilo que você é grato ou aquilo que está te deixando ansioso, leve a Deus 

todos os seus problemas (Fp 4:6), Deus se alegra quando conversamos com Ele. Em uma escala de 0 a 

10 como está sua vida de oração? ___. Como diz o versículo acima, não se canse de orar adolescente, 

persevere na oração (Rm 12:12). Aprendendo Mais: Leia os versículos a seguir e preencha o quadro 

com outros exemplos bíblicos de oração:  

Versículos Quem Orou? O que pediu O que aconteceu 

Gn 24:12-27    

 

2 Rs 20:1-11    

 

DECIDINDO: Você tem reservado tempo para conversar com Deus? Nessas férias, não tire férias de 

Deus. (  ) Decido que sempre vou colocar Deus a par da minha vida. (  ) Decido que irei orar pelo meu 

colega de GA durante esta semana. Nome: _______________________________________.  

COMPARTILHANDO:  Como o assunto de hoje é sobre oração, nada melhor do que terminar essa 

meditação orando. Converse com Deus sobre sua vida, seus medos e sonhos. Derrame seu coração a 

Ele. “Senhor, obrigado por mais um dia que me concedes, agradeço-te pelo alimento e por tudo que 

tens feito em minha vida. Ensina-me a ter disciplina para sempre orar e meditar. É o que te peço e 

agradeço em nome de Jesus, amém!”. 

Quarta-feira: Na Comunhão 

 

 
 

ENTENDENDO: Leia Salmos 133:1 e João 13:35 e compare com o versículo de hoje: ____________ 

__________________________________________________________________________ 

Marque um X nas atitudes que demonstram amor e união: ( ) falar mal do outro ( ) aconselhar o 

outro a fazer o que é certo ( ) pagar um lanche (  ) não se importar se o outro passa por uma 

dificuldade (  ) ajudar a meditar (  ) Orar pela pessoa (  ) não corrigir o outro quando está pecando. 

A comunhão significa união de irmãos que compartilham o que tem em comum, ou seja, que 

compartilham momentos e atitudes que agradam ao Senhor, com amor verdadeiro, sem fingimento. 

MEMORIZANDO: Decore o versículo neste momento e em seguida fale para alguém da sua casa ou 

para um amigo, sem olhar. (  ) Ok, decorei e falei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Comunhão nada mais é do que a soma de amor com união. Porém, essa comunhão 

não deve ser com qualquer pessoa, mas apenas com quem tem coisas em comum com você, ou seja, 

seus irmãos em Cristo. Você não deve ter comunhão com as coisas desse mundo e com pessoas que não 

servem ao nosso Deus. At 2:42-47 (leia) mostra a comunhão entre os primeiros cristãos, que tinham 

o único objetivo de glorificar a Deus. Assim, seus irmãos, líderes e amigos do Nova Teens são as 

pessoas certas para se ter comunhão, pois têm muito em comum com você. O desejo de haver 

comunhão vem do próprio Deus, porque Deus é amor. Se você ama, você permanece em Deus, e quem 

quer amar a Deus deve amar o seu irmão (leia 1 Jo 4:7-21). Como você sabe, daqui a um tempinho 

entraremos de férias do Nova Teens, mas isso não quer dizer que você estará de férias dos irmãos e 

de Deus. O importante é não deixar a comunhão acabar em nenhum momento. Esse período é o ideal 

“Continuem a amar-se uns aos outros com amor fraternal verdadeiro.” Hb 13:1 (Viva) 



para você demonstrar sua comunhão com os irmãos. Siga as dicas: 1) Agradeça e ore pelos irmãos 

(Fl 1:3-4). 2) Mantenha o contato (1 Ts 5:26-27). Use a tecnologia de boa forma. Mensagens e 

ligações aproximam as pessoas. Momentos juntos pessoalmente também. 3) Ajude sempre que puder 

(Gl 6:10; Pv 3:28). Mostre atitudes. Esteja disposto a aconselhar, meditar junto, pagar um lanche, 

ajudar em alguma tarefa. Por fim, não esqueça: o propósito maior da comunhão é aproximar você de 

Jesus. Se você está no meio de pessoas onde só tem bagunça, sem preocupação com o que Deus pensa, 

isso não é comunhão. Para ser comunhão o objetivo tem que ser agradar a Deus.  

Aprendendo mais: Este ano você meditou em exemplos de amigos que mantiveram a comunhão 

independente da circunstância. Vamos relembrar??? Leia 1 Sm 18:1-4; 1 Sm 19:1-7; 1 Sm 20; 1 

Sm 23:16-18, responda quem são amigos desta história e o que mais te chamou atenção na 

comunhão deles ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: Exercite a comunhão, inclusive nas férias. (  ) Vou escolher um dia da semana para orar 

pelo meu GA e por meu líder, orar toda semana. (  ) Vou tirar um tempo na semana pra conversar com 

meu líder e perguntar se precisa de alguma ajuda.  

COMPARTILHANDO:  Experimente a comunhão com Deus agora, converse com Ele e conte 

suas decisões. Peça ajuda para cumpri-las. 

Quinta-Feira: Na Obediência 

 

ENTENDENDO: Para estar sempre em comunhão com Deus, é essencial que você seja obediente. E o 

versículo de hoje nos mostra que para isso é preciso viver a Palavra de Deus. Por isso, para entender 

melhor a relação desse versículo com o tema de hoje, responda: 

O que significar praticar algo? ____________________________________________________ 

Explique o que é ser um ouvinte____________________________________________________ 

O que isso tem a ver com enganar a si mesmo? ________________________________________ 

Agora, troque as palavras originais por sinônimos, para entender ainda mais o contexto do versículo: 

 

Sejam__________palavra, e não apenas___________, ___________ a si mesmos.                Nova 

           Teens 

Responda: O versículo fala sobre enganar uma pessoa. Que outras pessoas você pode enganar, e em 

quais situações? ______________________________________________________________ 

Qual a única pessoa que você não pode enganar? O que você acha que ele pensa sobre a 

desobediência? _______________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Memorizar o versículo faz parte da sua obediência a Deus. Afinal, a Bíblia fala que 

devemos guardar a Palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ele (Sl 119.11). Por isso, não 

perca mais tempo e memorize o versículo de hoje e aproveite para revisar os versículos memorizados 

ao longo da semana. Não engane a si mesmo! Dê o seu melhor para Deus em obediência! ( ) Memorizei. 

( ) Revisei.  

TIRANDO A LIÇÃO: Obedecer é uma atitude que tem grande valor para Deus, você conhece a 

história de Abraão, ele sempre foi obediente a Deus (Leia Gn 12:1-4; Gn 22:1-12). A sua Palavra 

nos diz que para Ele importa muito mais que o obedeçamos, do que fazer grandes coisas aos olhos dos 

homens (1 Sm 15.22). Você pode participar do Nova Teens, pode continuar indo para os cultos da 

igreja, mas está obedecendo a Deus? Está realmente vivendo a Palavra? Aprendendo Mais: Veja as 

instruções que Deus nos dá sobre viver e praticar a Sua Palavra. A obediência é um degrau que nos 

leva pra perto de Deus!  

                                      O que mais chamou a minha atenção foi:__________ 

DEUS 1 Jo 2.29     _____________________________________________ 

  1 Jo 3.7    Em quais situações posso colocar em prática?______  
   Jo 3.21    ____________________________________________ 

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a se mesmos” Tg 1:22 

 

 

 



 1Jo 3.10  ____________________________________________ 

O que mais aprendi hoje foi:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: Decida não apenas ouvir e estudar a Palavra, mas realmente vivê-la e permitir que ela 

transforme a sua vida. Decida ter um relacionamento profundo com Deus e jamais tirar férias 

dele:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO:  Tenha um momento especial de oração com Deus. Separe um tempo de 

qualidade para apresentar suas decisões diante Dele. Esteja em comunhão com Ele 

independentemente de estar na igreja, no Nova Teens ou em qualquer outro lugar. ( ) orei. 
 

Sexta-feira: Na Pureza 

 
 

 

ENTENDENDO: O que é impureza? ___________________________________. Quais sãos as 

características de uma pessoa imoral? ______________________________________________ 

______________. O que significa “santo” ___________________________________________ 

Reescreva o versículo de hoje substituindo o pronome “nos” por “me” ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Não perca tempo, decore o versículo agora (  ) Decorei.  

TIRANDO A LIÇÃO: Existem vários homens da Bíblia que mesmo 

distante do seu povo continuaram fiéis a Deus, mantendo-se puro, como 

José, Daniel e seus amigos (Gn 39:1-10; Dn 1:6-20). E Deus os abençoou 

e os colocou em lugares de destaque, sendo exemplos para povo das terras 

onde estavam.  Quando você quer agradar a Deus, você foge de tudo aquilo 

que pode te afastar Dele (2 Tm 2:22), você não brinca com pecado. Será 

que mesmo de férias do Nova Teens você consegue se manter firme em suas decisões? De não “ficar”, 

de não ver pornografia e nem falar imoralidade? Deus te chamou para ser santo, separado para Ele (1 

Pe 1:16). Se você continuar estudando a Palavra, orando, em comunhão com seus irmãos e obediente a 

Deus, você também conseguirá manter-se puro. Se você não consegue se manter puro, peça ajuda, 

converse com seu líder. Adolescente seja firme, tenha princípios e fique bem longe da impureza e da 

imoralidade. 

Aprendendo Mais: Relacione a primeira coluna com a segunda: 

a) Sl 24: 3-5 (   ) Os puros de coração verão a Deus 

b) Mt 5:8 (   ) Você deve seguir o caminho da integridade, repudiando todo mal. 

c) Sl 51:10 (  ) Aqueles que possuem o coração puro subirão ao Monte de Sião e receberão 

bênçãos do Senhor 

d) Sl 101 (   ) Deus deseja que você seja santo e puro, e se afaste do pecado sexual. 

e) 1 Ts 4:3 (   ) Você deve pedir para Deus um coração puro 

f) 1 Jo 1:1-3 (   ) Você deve pensar e pôr em prática tudo que é puro 

g) Fp 4:8 (   ) Aqueles que são filhos de Deus, procuram permanecer puros. 

Escreve aqui a principal lição desta semana: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: Este é o momento de tomar decisões, seja sincero. (  ) Decido não tirar férias de 

Deus; (   ) Decido me afastar de _________________________________, pois isto não me ajuda 

a manter-me puro (    ) Decido me afastar de __________________, pois é uma pessoa imoral.  

COMPARTILHANDO:  Senhor, é muito bom ser seu filho e viver na sua presença, por isso não 

posso tirar férias de Ti, pelo contrário, preciso a cada dia estar mais perto.  

 

“Porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza nem cheios de imoralidade, mas 

para ser santos e puros” 1 Ts 4:7 


