
 
                                                                        
 
 
 
 
   

Honestidade 
 

Segunda-Feira: Honestidade 
 

“A minha justiça e a minha honestidade fazem parte de mim, são como a roupa que eu 
uso todos os dias” Jó 29.14 

  
Explique o que é “justiça” e “honestidade” _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
As expressões “fazem parte de mim” e “são como a roupa que eu uso todos os dias” possuem o 
mesmo sentindo. Qual este sentindo?  ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
A honestidade deve fazer parte da sua vida, diariamente, e não somente “às vezes”. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu falar de Jó? (Leia Jó 1 e 2: 1-10) (  ) Fiz a leitura. Como você 
leu Jó era um homem que agradava a Deus, era justo, íntegro. Ele era honesto (Jó 23:7), tinha 
atitudes corretas, não era falso e nem enganava os outros (Jó 13: 9-10). E você adolescente tem 
sido honesto? O adolescente honesto é verdadeiro, não mente, não engana, não é malandro. O 
adolescente honesto não suporta a malandragem, a esperteza de querer levar vantagem em 
tudo. Você se acha esperto porque colou na prova? Porque pegou dinheiro do seu pai e ele nem 
percebeu? Essas atitudes se chamam desonestidades, e desagradam a Deus. Essa semana 
você vai meditar sobre honestidade, não engane seu líder, seja honesto e faça a meditação todos 
os dias.  
Aprendendo mais: Decifre o versículo a abaixo, lembre-se para letras iguais, números iguais. 
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Reflita: Você pode afirmar o mesmo que Jó? Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
DECIDINDO: Colocar em prática suas decisões faz de você um adolescente melhor. (  ) Decido 
nesta semana ser honesto com minha meditação, vou fazer todos os dias e não deixar para fazer 
tudo no final de semana. 
 
COMPARTILHANDO: Agradeça ao Senhor por essa semana e peça ajuda para ser honesto! 
 

Terça-Feira: Honesto nas Pequenas Atitudes 
 

“O senhor respondeu: 'Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei 
sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor!” Mt 25.21  

 
O versículo de hoje mostra que é possível fazer a diferença nas pequenas coisas. Suas atitudes 
mais simples devem refletir o caráter de Cristo em sua vida. Você precisa ser honesto em seu 
coração e em suas atitudes, não apenas nas ações mais extraordinárias, mas especialmente 
nas cotidianas. Leia Mt 25.14-29 e escreva o que você entendeu a respeito da atitude do servo 
mencionado no versículo 21:  



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ser fiel nas pequenas coisas pode ser entendido de que forma quando você pensa na sua 
realidade? 
___________________________________________________________________________ 
Ao ler a frase: “Venha e participe da alegria do seu Senhor!”, o que você entende que isso 
significa? 
___________________________________________________________________________ 
Existe alguma relação do versículo de hoje com 2 Co 8:21? Explique: ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
MEMORIZANDO: Você sabia que uma atitude tão simples como tirar um tempo para memorizar 
um versículo também fala muito do seu caráter e honestidade? Seja honesto com Deus e separe 
AGORA este momento para memorizar as Escrituras. Siga adiante apenas após ter decorado.   
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você pode e deve ser honesto em pequenas atitudes. A sua honestidade 
começa em seu pensamento. Uma pequena atitude que pode fazer a diferença em seu dia-a-dia 
é encher a sua mente com a Palavra de Deus (Sl 119:11). Além disso, existem muitas formas 
de agir com honestidade nas pequenas coisas e situações da sua vida. Leia os versículos a 
seguir e associe a referência com o princípio certo sobre como ser honesto no seu dia-a-dia: 
a) Ez 45.10           (  ) Escolho as amizades certas e ando com pessoas corretas na escola. 
b) 1 Pe 2.12       (  ) Penso no que agrada a Deus e no que é correto, estimulando minha  

honestidade. 
c) Fp 4.8  (  ) Sou exemplar na minha escola e não colo, dando bom testemunho. 
d) Pv 12.26            (  ) Não fico com o dinheiro que não é meu, se me dão troco errado, devolvo 
 
Agora leia os versículos a seguir e escreva uma lição para cada ensinamento visto: 
Pv 12.17:____________________________________________________________________ 
1 Co 7.35:___________________________________________________________________ 
Sl 111.8:____________________________________________________________________ 
Pv 1:3:______________________________________________________________________ 
 
DECIDINDO: Com certeza você já passou e vai passar por situações em que sua honestidade 
será provada durante o seu dia. Talvez você já tenha errado nisso, mas sempre há tempo para 
corrigir os erros e fazer diferente. Escreva agora uma decisão para cada atitude do seu cotidiano. 
Avalie de acordo com as suas fraquezas e situações de tentação. Seja honesto também em suas 
decisões: 

Amizades  

Estudos  

Dinheiro  

Autoridades  

 
Agora converse com Deus sobre suas decisões. Peça perdão pelos erros cometidos nessas 
áreas e peça forças para conseguir cumprir as novas metas. Compartilhe com ele o desejo do 
seu coração de ser honesto e agradá-lo no pouco! 

 
Quarta-feira: Não esconda a verdade 

 
“A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras.”   

Pv 12.17 
 

Procure o significado das palavras: Testemunha ___________________________________;  
Fiel_______________________________; Honesto _________________________; Falso  
___________________________; Mentira ___________________________________.  
 
Escreva o versículo substituindo os significados: _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 



 
TIRANDO A LIÇÃO: Ananias e Safira não foram honestos com os discípulos e com Deus (Leia 
At 5:1-10), eles mentiram, tentaram enganar a todos e a consequência disso foi a morte dos 
dois. E você adolescente tem sido honesto com suas palavras? Sempre procura falar a verdade? 
Ou já passou por alguma situação que você inventou uma história e teve que desmentir na frente 
de outras pessoas e passou aquela vergonha? Talvez você tenha querido até culpar outra 
pessoa por um erro que cometeu e Deus não permitiu que você levasse essa mentira adiante. A 
pessoa desonesta sempre vai mentir e inventar desculpas, porque nunca assume os seus erros.  
Como filhos de Deus, Ele quer que pareçamos à Sua imagem e semelhança e seremos 
disciplinados a fazer o que é correto. Graças a Deus por isso. O Senhor nos ama e quer que 
sejamos responsáveis.  
 
Aprendendo Mais: Leia os versículos a seguir: Pv 14.5; Pv 20.17; Pv 30.8; Is 32.6-7; Is 59.13   
Agora escreva a principal lição da meditação de hoje _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
DECIDINDO: Quando meditamos e tomamos decisões, estamos dizendo para Deus que vamos 
cumprir aquilo que dizemos. Neste ano com certeza você tomou muitas decisões que mudaram 
sua vida. Reafirme isso para Deus, revendo as decisões que fez e dizendo ao Senhor que você 
quer cumprir tudo! (  ) Eu decido cumprir todas as decisões tomadas em minha vida.  (   ) Decido 
ser honesto no meu falar, não inventar mentiras. 
 
Ore pedindo a Deus para lhe ajudar em suas decisões. 
 

Quinta-feira: O Honesto é cauteloso com suas amizades 

“O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a 

perder-se.” Provérbios 12:26 

As amizades são uma parte importante na sua vida. Marque um X nas opções que falam sobre 
o que é ser um amigo de verdade: ( ) Dizer sempre “sim” para o outro. ( ) Ser amigo sem 
interesses. ( ) Se isolar com um único amigo. ( ) Respeitar o outro. ( ) Elogiar o outro toda hora. 
( ) Saber repreender e dizer “não” quando necessário. ( ) Ser fiel ao outro e estar presente nas 
horas difíceis. O versículo acima mostra que quem é honesto sabe escolher bem suas amizades, 
pois elas têm uma grande influência em sua vida. Há muitos perigos em andar com pessoas que 
não creem no mesmo Deus que você e que não têm os mesmos objetivos, e a Bíblia previne 
sobre esses perigos. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: A Palavra de Deus orienta você sobre a escolha e o tratamento dos seus 
amigos. No versículo de hoje você pode ver que os amigos têm muita influência sobre sua vida, 
tanto para o bem quanto para o mal, podem até levar você a sair dos caminhos de Deus: “Não 
se deixem enganar: as más companhias corrompem os bons costumes” (1 Co 15:33). Veja 
quem não serve para ser seu amigo(a): 1) Pessoas que tentam te induzir para o pecado (Leia 
Pv 1:10-16) – Contam fofocas, pedem pra você mentir, roubar, “ficar”, pedem para você tirar 
sarro de alguém. 2) Pessoas imorais (Leia Ef 5:3-4) – Contam piadas, experiências ou 
conversas imorais. Aquela rodinha de “amigos” que só falam porcaria. 3) Pessoas que só 
concordam e não te corrigem quando você erra (Leia Pv 15:12; Ec 7:5) – O verdadeiro amigo 
ajuda você a andar nos caminhos de Deus; quando você erra, ele te repreende pois quer te ver 
acertando. Salmos 1 mostra a diferença entre o justo e o ímpio (honesto e desonesto), assim 
você, como filho de Deus, deve evitar certas companhias. Você não precisa ignorar a pessoa e 
deixar de falar, mas aquela pessoa não tem como ser seu amigo, pois você não terá como pedir 
conselhos e ouvir a coisa certa, contar seus problemas e esperar que ela te ajude como Deus 
quer, porque ela irá te conduzir pela maneira errada que ela vive. A Bíblia também ensina que 
você deve evitar aquela pessoa que diz ser seu irmão em Cristo, mas não age como filho de 
Deus, não dá bom testemunho e comete pecados por vontade própria (ler 1 Co 5:11). Seja 
honesto com Deus e escolha bem suas amizades. Seja o amigo que você gostaria de ter!! 



Desafio: Neste desafio você verá algumas amizades da Bíblia. Para preencher o quadro abaixo, 
leia 1 Sm 20:11-42; 2 Sm 13:1-14 e 1 Reis 12:1-19. Use as informações a seguir também. 
(“Rache a cuca”). 
 
 
 
 
 
 
1) Roboão e seus amigos jovens estão na Posição 3; 2) Quem ajudou seu amigo a fazer o mal 
contra a própria irmã está na 2ª posição. (Agora faça a leitura pra completar todo o quadro). 
 
DECIDINDO: Suas amizades devem agradar a Deus. Decida: (  ) Não vou mais ficar em 
rodinhas de pessoas que falam coisas imorais. (  ) Vou ajudar meus amigos a andarem no 
caminho certo. 
 
Converse com Deus, peça ajuda para você cumprir suas decisões e se afastar das más 
amizades. Ele te dará os melhores amigos!  
 

Sexta-feira: Consequências da Honestidade 
 

“O meu protetor é Deus. Ele salva os que são honestos de verdade.” Sl 7:10 
 

Sempre podemos escolher que atitudes devemos tomar e as atitudes sempre têm suas 
consequências. Segundo o versículo, que consequência há para quem é honesto?  
_______________________________________________________________________. 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Um pobre rapaz se dirigia à casa do tio a fim de lhe pedir auxílio para sua 
mãe doente e seus irmãos. No caminho o jovem achou uma carteira com 50 dólares. O tio 
recusou dar auxílio, e o jovem voltou para casa, onde contou a sua mãe sobre o achado da 
carteira. Sentia que não seria direito usar aquele dinheiro. A mãe concordou com sua decisão. 
Assim, anunciaram a carteira e o dono apareceu. Era um homem rico o dono da carteira, e ao 
ouvir a história da família ofereceu o dinheiro e tomou o rapaz a seu serviço. E este rapaz tornou-
se um dos mais bem sucedidos comerciantes de Ohio. Qual foi o benefício que o jovem teve por 
ser honesto? A honestidade sempre traz a sua recompensa, pode não ser no bolso, mas traz 
paz ao espírito, felicidade. A paz de espírito é a maior riqueza que uma carteira recheada! Ser 
honesto diante de Deus é procurar fazer a coisa certa o tempo todo, e lembre-se que Deus 
protege essas pessoas de uma forma especial. Você pode pensar: “Mas eu vou passar por 
ridículo diante de meus colegas se eu sempre agir com honestidade”, melhor ser ridículo para os 
seus colegas do que passar por ridículo para Deus. Para aprender mais: Leia os versículos e 
escolha um para comentar: Sl 121:7-8; 2 Ts 3:3, Fp 4:8-9, Pv 3:32, 1Pe 3:10-11, 2 Co 8:21; 1 
Pe 2:12. _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 
DECIDINDO: Adolescente, o que vai te levar a uma vida honesta é o verdadeiro amor a Deus, é 
obedecer à Sua Palavra. Escreva algo que você agiu com desonestidade: __________________ 
________________________________.  
(  ) Decido que não farei mais isso, pois sei que desagrada ao Senhor.  
(  ) Decido que não contarei mentira esse mês, pois quero ver dias felizes (1 Pe 3:10). 
 
Ore a Deus pedindo ajuda para abandonar a desonestidade de sua vida e que Ele lhe faça ser 
um exemplo de pessoa honesta. 


