
 
                                                                        

 
 
 
 

Adolescente Responsável 
 

 
Segunda-feira: Por que ser Responsável? 

 
“Pois o que o homem semear, isto também colherá” Gl 6:7 

 
 

Ao ouvir sobre semear e colher, você pensa logo em árvores, plantas e flores. 
Porém este versículo é uma metáfora, é figurativo. Será que você consegue 
escrever o que realmente o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Tente!!! 
Escreva aqui sua opinião _______________________________________. 
Este versículo está se referindo as suas ações, tudo que você faz terá uma 
consequência, boa ou ruim. Reescreva o versículo substituindo a palavra “homem” por “eu". 
___________________________________________________________________________ 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Leia agora a história de Jonas (Jn 1-3). Jonas recebeu uma missão de 
Deus, ele ficou responsável de pregar o evangelho em Nínive, uma cidade perversa, que 
precisava muito ouvir sobre o Senhor. Mas Jonas ficou com medo e resolveu desviar o caminho. 
Ele foi irresponsável, tinha uma missão e decidiu fugir dela. E você viu o que aconteceu??? Ele 
foi parar na barriga de um grande peixe, e só saiu de lá quando se arrependeu e cumpriu a 
missão que Deus tinha lhe dado. Todos nós temos responsabilidades, e você também tem. 
Ajudar em casa, ter um bom desempenho escolar, meditar são suas responsabilidades. Então 
quando você é irresponsável nestas áreas, você sofre as consequências: seus pais lhe tiram 
algo que você gosta como castigo, você fica para recuperação ou reprova, e principalmente 
desagrada a Deus. Agora você entendeu o porquê é importante ser responsável?  Você colhe 
coisas boas para sua vida. Não deixe de meditar nenhum dia esta semana, e você vai aprenderá 
três características de um adolescente responsável.  
 
Aprendendo mais: Os versículos a seguir estão relacionados com versículo-chave de hoje, leia 
e diga qual a principal lição: Jó 34:11; Sl 62:12b; Jr 32:19; Rm 2.6; e Ef 6.8 
____________________________________________________________________________ 
 
Desafio: Descubra o versículo, para letras iguais, números iguais: 

         S E N H O R           
1        2        3      4     2          4          3      1       5        6      4       7           8     2     1          3    4      5     9    10 

      Ç       X              
  4        11    4     7   10    12    10    4         1         1     13    10   14   15   5    10       10        14    1     5   16    1 

                          
17    1O   7    10        7       1   11    4    14   17    1     5     3    10    7          10       11   10    9     10         2     14 

                           
 9      1        10   11    4     7     9     4        11    4    14         10        3     2   10        11    4     5     9    2     16   10 

                       B    
 9     1         10   11   4      7    9     4         11   4     14       10    3          3     2    10   3          4     18    7    10    3 

Jeremias 17. ___ 
 
DECIDINDO: Cumprir suas decisões demonstra que você é responsável.  
(  ) Decido me dedicar mais aos estudos e tirar boas notas.  
(  ) Decido fazer o afazeres de casa que sou responsável, sem precisar meus pais pedirem. 



Fale com Deus sobre isso e o que mais o Espírito Santo te direcionar: Senhor, muitas vezes 
tenho sido irresponsável em casa, na escola e na igreja. Me comprometo a ter mais 
responsabilidade. 
 

Terça-feira: Termine o que começou 
 

“Dedique à disciplina o seu coração, e os seus ouvidos às palavras que dão 
conhecimento” Pv 23:12 

 
 
Consulte no dicionário o significado de: dedicar_________________; e disciplina  
______________________. Agora reescreva com suas próprias palavras, de acordo com o que 
você entendeu: ______________________________________________________________. 
Como vimos dedicar significa oferecer, consagrar, já disciplina, é um conjunto de regras ou 
ordens, assim o versículo nos ensina que devemos consagrar nossas decisões, emoções e 
sentimentos a um conjunto de regras e princípios que estão contidos na Bíblia. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: O verdadeiro cristão é uma pessoa disciplinada, termina aquilo que 
começa. Muitas vezes você fala que não cumpriu uma tarefa, principalmente a meditação porque 
não teve tempo, mas seguir o que Deus diz é viver com disciplina, saber dividir seu tempo (Leia 
Ec 3), você deve ter tempo para estudar, se divertir, realizar as tarefas que seus pais lhe 
passaram, meditar, orar (Leia 1 Ts 5:17). Tudo isto é importante para seu crescimento. Você 
deve ser responsável por suas atividades e cumprir o que foi lhe entregue, não faça pela metade. 
Jesus cumpriu sua missão, Ele se tornou homem para executar o plano da Salvação, mesmo 
diante do sofrimento, terminou o que começou, por isso hoje, você quando entregou sua vida a 
Cristo, passou a ter uma vida nova com Deus. Portanto, se você quer agradar a Deus, tenha 
disciplina, termine o que começou.  
Leia as passagens e conheça exemplos de personagens bíblicos que cumpriram sua missão, 
terminaram o que começaram:  
 

Ref. Personagem Qual foi a Missão Cumprida? 

Ex 3.1-10; Dt 34 
 

  

Gn 6 e 7:1-6   
 

 
É HORA DE DECISÃO: 
 (  ) Decido que nesta semana irei terminar toda a meditação e decorarei os versículos.  
 
Aproveite este momento para dividir com Deus suas decisões. Peça a Ele disciplina em cumprir 
suas tarefas, e agradeça por tudo que Ele tem feito a você. 
 

Quarta-feira – Faça bem feito 
 

Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto; não permanecerá entre os 
de posição inferior. Pv 22:29 

 
Você sabe o que significa a palavra “diligente”? Procure no dicionário e escreva o seu significado  
________________________________________. Diligência é quando você se dedica a algo e 
faz bem feito. Quando você faz as coisas com dedicação, você é recompensado. Como diz o 
versículo, será abençoado, chegando a estar entre os bem-sucedidos.  
 
Marque C (certo) ou E (errado) sobre o que é “fazer bem feito”:  
(  ) Fazer as tarefas da escola em cima da hora e de qualquer jeito.  
(  ) Limpar o quarto/casa com dedicação para ajudar seus pais.  
(  ) Fazer a meditação sem decorar os versículos. 
 



Meditar sem decorar os versículos não é fazer bem feito, então, DECORE agora e depois escreva 
em uma folha o versículo 3 vezes sem olhar.  
 
TIRANDO A LIÇÃO: Ontem você aprendeu que para ser responsável você precisa terminar o 
que começou. Hoje você aprenderá que, além disso, você também precisa FAZER BEM FEITO. 
Leia Mt 25:14-30 (pare para ler). A parábola dos Talentos ensina que Deus deu 
responsabilidades para você e que você pode servi-lo com sua capacidade e recursos que tiver. 
Aqueles que fizeram o trabalho bem feito receberam prêmios, mas o que foi relaxado 
(negligente), até o pouco que tinha lhe foi tomado. Você precisa fazer suas tarefas e atividades 
com dedicação e qualidade, tudo o que você faz, fala muito sobre você. Seja qual for a tarefa e 
para quem for (seus pais, igreja, escola, líderes), precisa da sua dedicação 100%. Você é 
recompensado conforme sua dedicação! Você precisa fazer o seu melhor em tudo. Se você se 
ofereceu pra fazer, faça! Olhe o exemplo das formigas, leia Pv 6:6-7, elas não tem chefe e fazem 
o trabalho delas bem feito. 
 
Aprendendo mais: Leia os seguintes versículos: 2 Cr 24:13; Pv 
10: 4; 12:24, 27; 13:4; Lc 17: 7-10; 1 Tm 4:15. (  ) Li todos. 
 Agora resolva o caça-palavras ao lado. Em seguida, com as 
letras não utilizadas do caça, encontre o sinônimo de diligência 
(use o dicionário se quiser): 
__________________________________.  
 
Decida que a partir de hoje tudo o que você fizer, faça bem feito. Decida: 
(  ) Estudar para provas e fazer meus trabalhos da escola antes do prazo de entrega, fazendo 
tudo em dia e com qualidade.  
(  ) Outra decisão: _____________________________________________________ 
 
Ore: Meu Senhor e Pai! Apresento as minhas decisões e Te peço que me ajudes a fazer as 
minhas obrigações bem-feitas e no prazo, sem me deixar vencer pelas distrações e preguiça, 
em nome de Jesus! Amém! 
 

Quinta-feira: Tenha um alvo 
 

Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o 
prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 1 Co 9.24 

 
Por que o escritor usou o exemplo da corrida para nos ensinar?_________________________ 
____________________________________________________________________________ 
O que a expressão “corram de tal modo que alcancem o prêmio” significa para você? 
___________________________________________________________________________ 
Nas suas palavras o que precisamos fazer para alcançar o prêmio?_____________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Tudo o que Deus faz acontecer em nossa vida tem um propósito e tudo 
deve ser entregue nas mãos de Deus para Ele faça aquilo que tem planejado para cada um de 
nós. Mas para isso, tudo o que formos fazer deve ser para a glória de Deus (1 Co 10:31). Se 
você está se esforçando em seus estudos, sendo responsável, não faltando, não colando, 
entregando seus trabalhos nos dias certos, isso é para a glória de Deus. Se você sai com seus 
amigos para lanchar, passear, ir ao cinema, tudo deve ser feito com responsabilidade, pois é 
para glória de Deus. Um homem que cumpriu as suas responsabilidades com foco no propósito 
de Deus para ele, foi Abraão. Leia Gn 12. Deus disse que Abraão tinha uma missão e deveria 
cumprir custe o custar, mesmo tendo que passar por situações desagradáveis, como deixar todos 
os seus parentes, a sua casa e seu conforto. Porém Abraão foi responsável e confiou que Deus 
tinha o melhor para ele, obedecendo às Suas ordens. Como você tem agido diante das situações 
que lhe exige uma atitude responsável? Saiba que, tudo o que acontece em sua vida está dentro 
dos planos e do propósito do Senhor.  
 



Para Aprender Mais leia: Jó 36.5; Is 14.27; Is 26.3; Is 46.10-11; 2 Co 5.9; Ef 1.11; Rm 1.13; 
Rm 8.28;  
Agora Leia os versículos da tabela e coloque ao lado, a principal lição. 

Sl 119.27  

Sl 138.8  

Pv 16.4  

Pv 19.21  

Ec 3.1  

Ec 3.17  

(  ) Decido ser responsável em minhas tarefas de casa, escola e igreja para glorificar a Deus. 
 
Ore e peça que o Senhor o ajude a fazer tudo para cumprir o Seu propósito. 

 
Sexta-feira – Adolescente de responsa 

 
“Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, 

dando por meio dele graças a Deus Pai” Cl 3.17 
 
Qual o sentindo de dar graças nesta passagem?_______________________________. 
Segundo o verso de hoje quando e em que situações deve ser glorificado o nome de 
Deus?___________________. Exatamente! O nome de nosso Pai é glorificado (reconhecido) 
por tudo o que você faz, seja tanto naquilo que você diz quanto naquilo que você faz (escola, em 
casa, conversa com amigos). Então muito cuidado! Você está levando não apenas o seu nome, 
mas o nome de Jesus, logo é muito importante que você seja um exemplo de responsabilidade 
em todas as áreas de sua vida! A responsabilidade está intimamente ligada à obediência! Se 
você obedece, você é responsável. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você aprendeu esta semana sobre o porquê de ser responsável e como a 
responsabilidade gera frutos. Hoje você vai ver as áreas que você deve ter responsabilidade. 
Leia Gn 39 e veja o exemplo do jovem José, ele foi extremamente responsável, mesmo tendo 
sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, não deixou de glorificar a Deus no que 
fazia. Veja que por causa do compromisso que ele tinha com Deus, até o seu chefe (Potifar) era 
abençoado por meio de José. Desse jeito José tinha boa fama e era influente. Você vê como a 
responsabilidade é essencial para um filho de Deus? Como o Senhor devia se alegrar com a 
conduta de José.  
 

Aprendendo mais: Agora veja como você pode ser conhecido como um adolescente 
responsável. Leia as passagens abaixo e separe-as de acordo com o quadro, no final escreva 
uma lição que você tirou para sua vida. (Vá além e não seja superficial). Passagens: Pv 17:27; 
18:4; 18:9; 28:21; 19:9; 19:11; 19:15; 17:9; 17:25; 20:18; 20:29; 21:3; 21:15; 21:25; 22:3; 
22:10; 22:24-25; 23:22-24; 24:21-28:6, 7; 28:13; 28:14; 28:18; 28:23; 29:1 

Adolescente de Responsa 

Relacionamento com Deus: 

Ao falar: 

Ao agir (compromissos): 

Com os pais: 

Nos estudos: 

Nas amizades: 

Lição: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Você precisa ser mais responsável? Em qual área da sua vida? Faça um quadro no seu 
caderno listando as áreas que você tem muito a melhorar destaque e coloque no seu quarto. 
Decida também que vai chegar sempre nos horários marcados. 
Agora converse com Deus e diga a Ele o quanto você quer ser responsável, ore e peça ajuda 
para cumprir suas decisões! Seja responsável e vá até o fim!  


