
 
 

Segunda-feira: Nasceu com um Propósito 

 
 

 

Leitura do Dia: Juízes 13 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: Procure os significados das palavras “santos” ____________________________ 

______ e “irrepreensíveis” __________________________________. Deus te escolheu antes 

mesmo do mundo ser criado, ele quer que você seja santo e uma pessoa correta em tudo o que faz. 

Coloque o versículo na primeira pessoa do singular: “Porque Deus me escolheu _________________ 

___________________________________________________________________________  

MEMORIZANDO: Para ser santo e irrepreensível você precisa ter a palavra de Deus guardada em 

seu coração e mente, por isso comece já a decorar os versículos da semana. 

TIRANDO A LIÇÃO – faça a leitura dos versículos destacados: Na época que o povo de Israel 

ainda não tinha rei, Deus levantou juízes para ajudá-los a se defender dos 

povos inimigos que os atacavam (Jz 2:16-18). Sansão foi um desses juízes 

escolhidos por Deus, ele nasceu em um momento que os filisteus dominavam 

o povo de Israel (Jz 13:1), Antes mesmo de sua mãe engravidar dele, Deus 

disse para sua mãe qual era missão de Sansão, ele seria nazireu, não poderia 

cortar o cabelo, nem beber vinho e nem comer coisa impura (Jz 13:3-5). 

Os nazireus eram pessoas que mediante um voto se separava para o serviço 

de Deus. (Nm 6:2-8). Assim como Sansão, você, adolescente nasceu com um propósito, sua missão é 

ajudar seus amigos que ainda não conhecem a Cristo a se libertar da escravidão do pecado (Mc 

16:15). Deus lhe chamou para falar de Cristo para as pessoas que ainda não o conhecem. Sua missão é 

falar do amor de Deus para tantos adolescentes que ainda não tiveram um encontro com Cristo. (1 Co 

9.16). Você tem cumprido essa missão? Não espere ficar adulto, seus amigos precisam de Jesus 

agora. Assim como Sansão, hoje você tem essa missão (Mt 28.19-20). Lembre-se você foi separado 

para viver uma vida santa e irrepreensível. ( ) fiz a leitura dos versículos. Aprendendo mais: Alguns 

personagens bíblicos, assim como Sansão nasceram com propósito definidos. Leia as passagens 

Bíblicas, diga qual o personagem e qual era o propósito que Deus tinha para vida dessas pessoas. 

Passagem Personagem Propósito 

Jr 1:1-10   

At 9:10-16; 

Gl 1:13-17 

  

DECIDINDO: Você é separado para uma missão, então decidida cumpri-lo (  ) Decido falar de Cristo 

para meu amigo _______________ essa semana.  

COMPARTILHANDO:  Senhor, obrigado por ter me escolhido para seu filho. Eu quero cumprir o 

propósito que Tu tens para mim, falar de Jesus para aqueles estão ao meu redor. 
 

Terça-feira: Desperdiçou seus talentos 

 
 

          

Leitura do Dia: Juízes 14 (  ) Fiz a leitura 

 

SaNSÃO 

                                  
                     
                  
                       
 

”Porque Deus nos escolheu Nele antes da criação do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis em sua presença”. Ef 1:4 

 

 

"Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a 
graça de Deus em suas múltiplas formas.” 1 Pe 4:10 

 

 

Mateus 5:21 

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/21


Cada um exerça o dom que recebeu... 

...administrando fielmente... 

graça de Deus em suas múltiplas formas 

...para servir aos outros... 

ENTENDENDO: Hoje vamos aprender com a história de Sansão sobre o uso dos dons que Deus nos 

deu. Para entender melhor o versículo de hoje, explique as partes do versículo destacadas a seguir: 

 

 Comentário:____________________________ 

________________________________________ 

 

 Comentário:____________________________ 

________________________________________ 

 

Comentário:____________________________ 

    _____________________________________ 

 

 Comentário:____________________________ 

________________________________________ 

 

 A Bíblia fala que Deus criou diferentes tipos de dons e que todos recebemos essa graça (1 Co 

12.4; Ef 4.7). Pensando nisso e levando em conta o versículo de hoje, responda: 

a) Como o cristão pode exercer seus dons para servir?___________________________________ 

b) De que maneira pode-se administrar fielmente os talentos?_____________________________ 

c) Cite exemplos de múltiplas formas de dons:_________________________________________ 

TIRANDO A LIÇÃO: Deus abençoou a vida de Sansão com muitos dons. Ele se destacava dentre os 

judeus pela sua grande força e Deus agiu por meio de sua vida (Jz 13.24-25). Mas um dia Sansão 

decidiu usar seus talentos de forma errada, usou sua força em grande medida e tirou vidas para 

atender aos seus próprios desejos (Jz 14.6, 19). Muitas vezes, usamos nossos dons e talentos não 

para cumprir a vontade de Deus, mas para atender aquilo que queremos. Agora, responda: 

1. Quais são os meus dons e talentos?_______________________________________________ 

2. Como tenho usado eles no cotidiano?______________________________________________ 

3. O que poderia fazer ainda melhor?_______________________________________________ 

 Talvez você tenha o talento de tocar um instrumento, ou ter uma bela voz, dançar muito bem ou 

quem sabe você é muito carismático e consegue conquistar muitas pessoas ao seu redor. Seja qual for 

o seu talento (e com certeza você tem um!), não use para se beneficiar ou chamar atenção: use tudo 

para a glória de Deus (1 Co 10.31). Apreendo mais: leia os versículos a seguir e escreva no final uma 

lição dizendo quem deve ser a estrela por meio dos seus talentos: 

 

 

 

 

 Lição: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: Deus falou com você sobre seus talentos? Decida agora como usar seus dons da forma 

correta e fazer a vontade de Deus por meio deles:______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO:  Agora tenha um momento sincero com Deus expondo seus orgulhos, 

medos e dúvidas sobre isso e apresente a Ele suas decisões. Peça Sua ajuda para honrá-lo e fazer a 

vontade dele sempre. 

Quarta-feira – Não Dominava Suas Emoções 
 
 

 

Leitura do Dia: Juízes 15 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: Responda: O que é mais valioso do que conquistar uma cidade? _______________ 

1 Co 14.12 

 

Rm 12.6-8 

 
1 Co 12.28 

 
Pv 16.18 

 
Mt 23.11 

 

Jo 13.16 

 

O homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas porque é muito mais 
difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Pv 16:32 



______________________________. Qual o fruto do Espírito que controla as emoções humanas? 

(Gl 5:22-23) __________________. Emoções são forças ou vontades causadas pelo 

temperamento, personalidade ou motivação, que precisam ser controladas, pois dão origem às nossas 

atitudes. Marque um X nas opções que demonstram atitudes controladas pelo domínio próprio: ( ) não 

responder no momento da raiva ( ) não ceder à tentação de “ficar”, mesmo querendo muito ( ) 

controlar a língua pra não falar mal de alguém ( ) desligar a TV ou internet pra não ver algo imoral ( ) 

magoar uma pessoa por falar algo sem pensar (  ) namorar antes do tempo por não saber controlar os 

sentimentos ( ) perder um amigo por não querer pedir perdão. Você acertou, se marcou as 4 

primeiras. 

TIRANDO A LIÇÃO: Outro princípio que você aprenderá com Sansão é DOMINAR SUAS 

EMOÇÕES. Sansão foi um exemplo de quem não soube dominar-se e teve que sofrer as duras 

consequências. Ele era movido por suas emoções: paixão - casou com quem seus pais não aprovavam 

(leia Jz 14:1-3); ira e vingança (leia Jz 15:1-8). Sansão não tinha domínio sobre suas emoções, 

fazia o que lhe agradava ou o que sentia vontade. Como filho de Deus, você tem o Espírito que lhe 

ajuda a ter o fruto que controla suas emoções: domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de 

fazer o que você deve fazer, e não somente o que você quer. É ter autocontrole sobre suas emoções, 

sentimentos, pensamentos e atitudes, pois tudo isso deve ser aceitável a Deus (Sl 19:14). Você não 

pode agir conforme o que você sente, porque a sua natureza humana é pecadora, e sempre vai querer 

o contrário à vontade de Deus (ler Rm 7:17-20). Todas as áreas de sua vida devem ser controladas 

pela Palavra: tarefas da escola e casa (Ef 6:1-3; 6-8), alimentação (Pv 23:1-3), sentimentos (Pv 

25:28), paixão (2 Tm 2:22), ira (Tg 1:19), mágoa (Cl 3:13), língua (Pv 16:28, Ef 5:4), atitudes (Fp 

2:5). Faça como o apóstolo Paulo e domine seu corpo, emoções e vontades (leia 1 Co 9:27). Você 

precisa decidir e se comprometer a pôr em prática todos os ensinamentos da Palavra. 

Aprendendo mais: 

Leia os versículos 

embaralhados no 

quadro e ponha-os 

nas colunas certas 

sobre áreas que 

precisam ser 

controladas. 

DECIDINDO: ( ) Vou controlar minhas emoções e não tomar nenhuma atitude enquanto não me 

aconselhar ou a emoção passar. ( ) Vou escolher uma área que sei que não tenho domínio próprio e vou 

me esforçar pra mudar, pedirei pra 1 amigo espiritual me cobrar (nome do amigo: ___________). 
 

Quinta-feira: Entrou na Zona de Tentação 

 

 

Leitura do Dia: Juízes 16: 1-22 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: O verbo orar neste versículo, está indicando: (  ) um pedido; (  ) uma ordem. O que 

significa o termo: “caiam em tentação”? _____________________________________. Temos um 

Deus que nos dá armas necessárias para combater o pecado, e uma dessas armas é a oração.  Você 

tem buscado e utilizado está arma? 

TIRANDO A LIÇÃO: Sansão foi separado para Deus desde o ventre de sua mãe como você já 

aprendeu essa semana. Como nazireu ele não podia aproximar-se de cadáver, mas o fez quando se 

aproximou do leão morto, não poderia também casar-se com uma mulher de outra nação, porém mais 

uma vez ele entrou na zona de tentação e casou-se com uma mulher do povo filisteu. Note que Sansão 

estava sempre descendo para o abismo. Desceu para Timna (Jz 14:1), desceu a Ascalom (Jz 14:19), 

desceu para Gaza (Jz 16:1) sempre entrando cada vez mais na zona de tentação e assim se 

distanciando de Deus. Zona de tentação é o local onde você estará mais sujeito a pecar contra Deus. 

Um local onde é mais difícil de você se manter fiel.  Você não pode andar em lugares que serão 

Fp 2:14   Pv 10:19            

1 Tess 4:4   Ec 7:9   

Pv 27:2     Pv 16:18 

 Pv 19:15   Fp 4:8 

Preguiça:  Orgulho:  

Se gabar:  Corpo, paixões:  

Língua:  Pensamentos:  

Ira:  Reclamação:  

Chegando ao lugar, ele lhes disse: "Orem para que vocês não caiam em tentação". Lc 22:40 



perigosos para você. Não acesse sites que podem de levar a pornografia, não ande com pessoas que 

instigará você a falar palavrões. Mantenha-se longe de qualquer lugar, coisa ou pessoa que podem lhe 

atrapalhar na sua caminhada com Cristo. Fuja da zona de tentação (leia agora Gn 39.2-12). Vigie, 

não desça para o abismo do pecado, não procure garotas que nada tem a ver com seus princípios, se 

você fizer isto estará em jugo desigual, evite a mentira, obedeça a seus pais, fique longe de más 

companhias. Lembre-se que você tem o Espírito Santo que acusa quando algo está errado! Deus pode 

falar com você através da sua Palavra, por pessoas (líderes, amigos espirituais), então vigie, ouça e 

obedeça.  Sansão não obedeceu, ele sabia o que era correto, mas não aceitou! Não tenha a mesma 

atitude, leve seu relacionamento com Deus a sério, não brinque, suba em busca da santidade, vigie e 

ore para não cair em tentação. Aprendendo mais: Leia os versículos abaixo os resumindo em até três 

palavras: 

1 – Mt 26:41: ________________________; 2 – 2 Co 6:14: _________________________;  

3 – Ef 5:11: __________________________; 4 – Is 30:1: __________________________. 

DECIDINDO: Decida ser fiel, sair da zona de tentação, usar as armas que Deus te dá contra o 

pecado (meditando, orando, confessando). (  ) Decido que não participarei de grupinhos quando 

estiverem contando piadas imorais (roda de amigos/WhatsApp).  

COMPARTILHANDO:  Agora compartilhe suas decisões com Deus em oração. Fuja da Zona de 

Tentação, dê o seu melhor!  
 

Sexta-feira: Sofreu as Consequências de Suas Escolhas 

 

 

Leitura do Dia: Juízes 16: 23-31 (  ) Fiz a leitura 

ENTENDENDO: Pesquise o significado das palavras: certo_______________________ e conduzir 

_____________________________. Agora reescreva o versículo usando os sinônimos encontrados 

__________________________________________________________________________. 

Existem coisas que fazemos achando ser boas, mas que no final nos levam a tristeza e sofrimento. 

Tirando a lição: O nosso manual, a bíblia nos orienta a vivermos corretamente, a fazermos as 

escolhas certas, porém o Senhor nos deu liberdade de escolher o que queremos fazer (Dt 30.19). 

Sim adolescente você é livre para fazer suas escolhas, mas saiba que tudo que você decide fazer tem 

uma consequência, se fizer as escolhas certas colherá coisas boas, se fizer as erradas colherá coisas 

ruins (Gl 6.7,8). Você pode tirar um grande exemplo sobre escolhas erradas observando a história de 

Sansão, ele era um escolhido de Deus e tinha tudo para ter sucesso, mas fez as escolhas erradas, 

desobedeceu a Deus e aos seus pais, sempre fazia o que tinha vontade (Jz 14.3), viveu quebrando as 

regras, não ouvia a Deus e nem os conselhos de ninguém e acabou na prisão, cego e morto (Jz 16.21 e 

30). Suas escolhas irão definir como será seu futuro, por isso é tão importante ser sábio diante das 

suas decisões, pedir orientação do Senhor (Jo 8.16) e fazer sua vontade (Sl 119, 1), você também 

deve pedir orientação dos seus pais e dos seus líderes que são pessoas que o Senhor colocou aqui na 

terra para cuidar de você.  Aprendendo mais: Na bíblia temos exemplos de várias pessoas que 

fizeram as escolhas certas e foram abençoadas e outras que fizeram as escolhas erradas e sofreram, 

leia os versículos e diga se esse personagem fez a escolha certa ou errada e qual a consequência: 
Personagem Escolha Consequência 

Filho Pródigo Lc 15.11-13 Lc 15. 14-19 

Acã Js 7.1 Js 7. 20-25 

Raabe Js 2. 1-15 Js 6.22,23 

Decidindo: Fazer as escolhas certas ira lhe garantir um futuro próspero. Decida: (   ) Decido orar ao 

Senhor antes de fazer as minhas escolhas e analisar o que agradaria a ele. (   )Decido ouvir os 

conselhos de pessoas que se importam comigo (pais e líderes) antes de tomas minhas decisões. 

Compartilhando: Ore ao Senhor e peça saberia para que você faça as escolhas certas que o agradem. 

 

 

“Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz a morte". Pv 14:12 


