
 
                                                                        

 
 
 

 
 

MILAGRES DE JESUS  
 

Segunda-feira: Aprendendo a ver 
 

“Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó Soberano Senhor; em Ti 
me refugio; não me entregues a morte.” Sl 141.8 

 
O salmista diz que os nossos olhos devem está fixos em quem? 
_______________ 
O que o salmista nos ensina quando diz “em Ti me refugio” 
_______________________________ 
Qual a relação deste versículo com Hebreus 12.2? (leia) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Deus é o seu Rei Soberano, que tem poder sobre todas as coisas e 
realiza milagres em sua vida diariamente. Esta semana você vai meditar 
sobre alguns milagres de Jesus e como as pessoas que presenciaram 
estes milagres passaram a enxergar a Deus de outra forma.  
 
MEMORIZANDO: Quando temos a palavra de Deus guardada em 
nosso coração, nossos olhos voltam-se para ele, então não pule esse 
passo e decore o versículo de hoje.                       
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu falar de Bartimeu, leia sobre ele em 
Mc 10. 46-52. Bartimeu era um pobre homem, mendigo e cego, que não 
perdeu a oportunidade quando encontrou Jesus, venceu suas 
limitações, clamou por Jesus e foi curado. Você pode estar pensando: 
“O que esta história tem a ver comigo, eu nem sou cego?” Você pode 
não ser cego fisicamente, mas sim espiritualmente. O cego espiritual 
não está com seus olhos voltados para Deus, não procura conhecer à 
vontade Dele. Ele é guiado por qualquer pessoa, pois não conhece e 
não sabe que caminho seguir. Não seja cego espiritual, abra seus olhos 
para Deus e você enxergará o caminho que deve seguir.  
 

http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Marcos%2010.46-52&test=&version=1


Desafio: As letras estão embaralhadas, mas na coluna correta. 
Descubra qual é o Versículo. 
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Aprendendo Mais: Bartimeu não foi o único cego curado por Jesus, 
leia as histórias de mais 3 cegos que foram curados por Jesus. E 
escreva a lição que você aprendeu com cada um destes milagres.  
1. Mt 9. 27-31 _____________________________________________  
2. Jo 9. 1-41 ______________________________________________ 
 
DECIDINDO: (   ) Decido decorar a história do cego Bartimeu com 
minhas palavras e falar para alguém do NOVATEENS. 
 
COMPARTILHANDO: Senhor, não quero ser um cego espiritual, quero 
que meus olhos estejam sempre voltados para Ti. Que Tu sejas meu 
guia, quero andar nos seus caminhos. 

 
Terça-feira: Aprendendo a ter fé 

 
“A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos 
e a prova de que existem coisas que não podemos ver.” Hb 11.1 

(NTLH) 
 

Leia (agora) este verso também em 3 traduções diferentes - Bíblia Viva, 
NVI e Almeida. Procure no dicionário o significado da palavra fé: 
_______________________________. Agora diga o que você entende 
por fé: __________________________________________________ 
Na fé não precisamos ver para crer. Jesus nos disse: “Se tivermos fé 
como um grão de mostarda podemos dizer ao monte: passa daqui para 
lá, e ele irá” (leia Mt 17:19-20). Pela fé cremos em Deus, pela fé oramos 
e louvamos, e enquanto vivermos neste mundo, devemos viver pela fé 
(Gl 3:11).  
 

http://www.bibliaonline.net/dicionario/?acao=pesquisar&procurar=f%E9&exata=on&link=bol&lang=pt-BR


MEMORIZANDO: Hora de guardar no coração a Palavra de Deus. 
Memorize o versículo e depois escreva 3 vezes sem olhar!                      
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você já leu a história do servo do Centurião 
Romano de Lc 7.1-10? Você conseguiu perceber a fé do centurião? Ele 
apenas creu que Jesus, com o poder de sua palavra curaria o seu servo. 
Quantas vezes você passa por situações difíceis e acha que Deus não 
está agindo, porque você não está vendo nada concreto. O Centurião 
Romano não precisou ver Jesus curando seu servo, para ter certeza de 
que Ele o curaria. E é isto que você, um adolescente de Cristo, deve 
enxergar, tenha fé, Deus tem cuidado de você, Ele está agindo e suprirá 
todas as suas necessidades. Deus está a seu favor. Ele jamais tira os 
olhos de você! E você, está com os olhos em Deus? 
 
Aprendendo mais: No livro de Hebreus, capítulo 11 (Leia todo), é 
mencionado sobre os heróis da fé. A seguir, vou colocar o nome de um 
herói e ao lado você vai preencher que atitude de fé ele teve. 

Herói da Fé Atitude 

Abel  

Noé  

Abraão  

José  

 
DECIDINDO: A decisão será fundamental para que possamos viver 
com fé diante das dificuldades.  
(  ) Decido decorar hoje mais um versículo que fale sobre fé  
(  ) Decido não colar nas provas, vou me esforçar no estudo, tendo fé 
que o Senhor vai me ajudar a lembrar o que estudei.  
(  ) Outra decisão: ________________________________________ 
 
COMPARTILHANDO: Em Hb 11.6 diz que “sem fé é impossível agradar 
a Deus”. Como você quer ser um (a) adolescente que agrada a Deus, 
peça a Ele que te ajude a ser uma pessoa de muita fé e coloque em 
prática as suas decisões. 

 
Quarta-feira: Aprendendo a confiar  

 
“Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus; salva 

o teu servo que em ti confia!” Sl 86.2 
 



 
O versículo fala em “guardar”, por que guardamos algo? 
_____________________________. Isto mesmo, para não perdemos. 
O salmista pede para quem guardar sua vida? _______. O salmista 
sabia que só Deus podia guardar sua vida com segurança, e era fiel ao 
Senhor, ele servia ao único Deus em que confiava. 
 
MEMORIZANDO: Não se esqueça de que sem memorização não existe 
meditação. Vamos lá, decore o versículo de hoje e fale para seus pais, 
ou para um amigo. (  ) cumpri esta tarefa. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Mt 14:25-31. Disse Pedro: “Senhor, se és tu, 
manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas”. “Venha”, respondeu 
ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de 
Jesus. Mas quando ele olhou em volta para as ondas altas, o vento 
forte, ficou com medo e, começando a afundar gritou: “Senhor, salva-
me!”. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o salvou. Algumas vezes, 
assim como Pedro, a nossa confiança em Deus enfraquece, 
principalmente quando acontece algo de ruim em nossa vida e 
pensamos que Deus não está nem aí, que Ele não se importa, mas 
saiba que Ele se importa sim! Pode ser que sua vida esteja tendo 
algumas ventanias, alguns problemas estejam acontecendo, entenda 
que há uma pessoa que você sempre pode confiar, Ele sempre estará 
ao seu lado (leia Hb 13.5b): esse alguém é Jesus e Ele NUNCA te 
abandonará. Portanto, não desanime, mesmo que sua vida esteja 
rodeada de dificuldades, olhe para Cristo e ele estenderá a mão para 
você para te socorrer.  
 
Aprendendo mais: Para saber mais como aumentar sua confiança em 
Deus, leia esses versículos e perceba como o Senhor está 
constantemente ao seu lado e vê tudo o que acontece com você, depois 
escreva um resumo sobre confiar em Deus. 2 Cron 16.9a;  Sl 12:1; Sl 
21:7; Sl 25:14; Sl 32:10; Sl 84:12; Pv 16:20; Pv 28:25; Pv 28:26; Pv 
29:25; Is 26:3; Rm 10:1; 1Pe 4:19; ____________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 



 
Escreva uma área da sua vida que você precisa confiar mais em Deus: 
_______________________ 
 
DECIDINDO: Como está a sua confiança em Jesus? Em uma escala 
de 0 a 10 qual é a sua nota? ____  
Qual a sua dificuldade? Você está sendo perseguido? Tá difícil 
participar das atividades do Nova Teens? Decida:  
(  ) Decido que seja qual for a situação, colocarei minha confiança em 
Deus.  
(  ) Decido que este mês de agosto não irei faltar ao culto do Nova 
Teens. 
 
COMPARTILHANDO: Neste momento ore ao Senhor, fale para Deus 
que confia nele, compartilhe com ele suas decisões.  

 

Quinta-feira: Aprendendo a ser disposto 
 

“Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar 

ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua 

generosamente; se é exercer liderança, que a exerça com zelo; se 

é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.” Romanos 12:7-8 

Para entender melhor, procure no dicionário o significado de:  
Servir: ___________________________________________ 
Ânimo: ___________________________________________ 
Contribuir: ________________________________________ 
Zelo: ____________________________________________ 
Misericórdia: ______________________________________ 
Disposição é o que o versículo de hoje nos ensina. O que você tem ou 
sabe fazer pode e deve ser usado por Deus para abençoar as pessoas. 
Dispor-se a ajudar os outros também é uma forma de amar e de agradar 
a Deus. 
 
MEMORIZANDO: Decorar o versículo é um dos passos da meditação, 
se você deixar de decorar quer dizer que sua meditação não está 
completa. Não deixe para depois, decore agora e em seguida escreva 
em um papel sem olhar. 
 



TIRANDO A LIÇÃO: Hoje você vai conhecer o milagre da primeira 
multiplicação dos pães. Para isto, leia: João 6:1-14. Jesus ensinava e 
curava os doentes de uma grande multidão que o seguia, todos 
estavam aproveitando bastante aquele momento e não se preocuparam 
em se alimentar. Jesus que conhece a necessidade de todos, percebeu 
que aquela multidão não podia voltar para casa sem comer. E agora, 
como resolver essa situação? Eram mais de 5000 pessoas. Porém um 
rapaz prevenido, tinha levado alimento para si, não foi egoísta e deu 
para os discípulos,  presenciando assim um milagre com sua 
participação. Você consegue ver que por um rapaz Deus operou um 
milagre e abençoou a muitos? Aquele jovem que trazia o seu pequeno 
lanche poderia ter omitido, poderia ter ido para um lugar à parte e ter 
comido seu lanche sozinho. Mas ele estava ali disponível, olhando para 
Jesus,  e foi um instrumento de Deus. Assim como foi com o jovem, 
Jesus pode fazer com você, pode usar algo seu e multiplicar, usar um 
pequeno talento seu e abençoar vidas. Esteja disponível para Deus e 
sua obra, reparta, sirva, ame, seja qual for sua habilidade, faça sempre 
o melhor.  
 
Aprendendo mais: Leia as passagens bíblicas do quadro e preencha 
com o que se pede: 

Versículos Como se mostrou disponível a ajudar ou como 
não se mostrou 

Atos 2: 42-46  

Marcos 
10:17-27 

 

1 Reis 17:7-
16 

 

Lucas 10:25-
37 

 

 
DECIDINDO: Esteja disponível para ajudar seu próximo, assim decida: 
(   ) Decido conhecer um(a) visitante no culto do Nova Teens e ajudá-
lo(a) a se enturmar.  
(   ) Decido está atento aquilo que meus pais precisam e ajudá-los em 
casa.  
(   ) Decido ajudar um amigo na meditação. 
 



COMPARTILHANDO: Fale com Deus, apresente a Ele suas decisões 
e peça ajuda para ser mais atento as necessidades dos seus pais, 
líderes, amigos e ajudá-los com o que tem. 

  
Sexta-Feira: Aprendendo a agradecer 

 
“Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade 

de Deus para vocês em Cristo Jesus” – 1 Ts 5:18 

O verso de hoje é muito direto, ele fala de algo que muitas vezes 
falhamos. Vamos descobrir o que é? Pra você, o que seria “dar graças 
em todas as circunstâncias”? _______________________________ 
________________________________________________________ 
Segundo o versículo, essa é a vontade de quem e para quem? 
________________________________________________________ 
A gratidão é você agradecer por tudo o que você tem a todo o momento, 
seja pelo ar que você respira até pelo presente que você tanto queria! 
Mas Deus nos deu muito mais que isso, ele foi além e nos amou como 
nenhum outro, ele deu a sua vida para que tivéssemos vida (Rm 5:8), 
ele nos deu a salvação de graça. Logo qual seria a nossa atitude a não 
ser agradecer a ele por esse amor? 
 
MEMORIZANDO: Agora não deixe de guardar a palavra de Deus no 
seu coração. Repita quantas vezes for necessário, até decorar. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você viu ao longo dessa semana muitos milagres 
que Jesus realizou não foi? Hoje veremos a história sobre 10 leprosos 
que foram curados por Ele. Leia Lc 17:11-19 e responda: 
O que Jesus estava fazendo? _______________________ Quantos 
voltaram para agradecer? ___  
Pare agora e reflita, entre 10 pessoas apenas 1 voltou para agradecer, 
Jesus nem tinha pedido que voltassem, mas ele voltou porque 
reconheceu que não poderia ter tido a cura se não fosse pelo amor e 
graça de Jesus. Isto é ser agradecido! É reconhecer Deus em tudo e 
principalmente quando ninguém está olhando.  
 
Aprendendo mais: Leiam as seguintes passagens (Ex 15.1-21; ISm 2. 
1-10; Jó 42.1-6; Lc 1.46-55) e coloque aqui outros personagens bíblicos 
que demonstraram ter um coração grato a Deus 
____________________________________  



Vamos analisar: Você agradece sua mãe pela comida que ela fez? (  ) 
sim (  ) não;  
você agradece a Deus pela sua casa e pela sua família todos os dias? 
(  ) sim (  ) não;  
pela sua escola? (  ) sim (  ) não; pela sua igreja? (  )sim (  ) não; 
agradece aos seus amigos pela amizade deles? (  ) sim (  ) não;  
você agradece pela sua salvação? (  ) sim (  ) não 
 
Desafio: Está na hora de você descobrir áreas de sua vida em que deve 
ser grato. Leia as passagens e complete as palavras cruzadas abaixo: 
1. Sl 56:12 – Devo ser grato a Deus no meu .../2. Pv 23:22 – Sou grato 
quando obedeço meus.../3. 1 Jo 3:16 – Sou grato a Deus quando... 
meus amigos/4. Cl 3:16 – Sou grato a Deus quando eu .../5. Pv 12:22 
– Sou grato quando eu falo.../6. Mt 6:25-26 – Sou grato a Deus quando 
eu agradeço pela .../ 7. Mt 6:28-32 – Sou grato a Deus quando eu 
agradeço pela ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECIDINDO: (  ) Decido escrever uma bilhete de agradecimento para 
os meus pais por tudo (Liste tudo que você lembrar: pela comida, roupa, 
por levar você a escola, etc);  
(  ) Decido agradecer a Deus diariamente pela minha vida;  
(  ) Decido escrever um bilhete de agradecimento para uma pessoa do 
Nova Teens e um (a) professor (a) da minha escola.  
 
COMPARTILHANDO: Hoje você não vai pedir nada a Deus, somente 
agradeça. Agradeça a Ele pelas bênçãos e dificuldades que está 
passando, agradeça por sua família, líderes, professores e amigos e 
principalmente pela graça e salvação, por Deus ter aberto seus olhos 
para Ele.    

 


