
 

           

 NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

 

  Segunda-feira: Palavra de Deus - Bíblia 
 

 
 
ENTENDENDO: Você sabe o que é a Escritura? É a Bíblia.  No versículo de hoje 

você encontra a expressão “inspirada por Deus”. O que você entende por isso? 

___  ________________________________.  Isso mesmo Deus é o autor da  

Bíblia, vários homens escreveram a bíblia, mas foi o próprio Deus que inspirou a 

todos, leia 2 Pe 1:21; 2 Tm 3:16. Inspiração quer dizer influencia do Espírito 

Santo sobre uma pessoa. Homens escreveram, mas a inpiração veio de Deus pelo 

seu Espírito. É por isso que a bíblia também é chamada de Palavra de Deus. 

Procure o sinômino das seguintes palavras:  Ensino _________________; 

Repreensão _____________; Correção _____________; 

Instrução______________; Justiça ___________. A Bíblia é completa, ela te 

ajuda em todas as áreas da sua vida.  Ela é a fonte da sabedoria. 

MEMORIZANDO: Ter a palavra de Deus 

guardada em seu coração faz de você um 

adolescente de sucesso e inteligente, leia 

José 1:8 e Salmos 119:99.  Então não perca 

tempo e decore o versículo de hoje.   
TIRANDO A LIÇÃO: Você já se perguntou 

por que é importante estudar a Palavra de 

Deus? Se sua resposta foi para 

aprendermos sua vontade e vivermos uma 

vida que agrada ao Senhor, você está certo. 

Você só tem a ganhar quando conhece as 

Escrituras; ela é fonte de alegria, sabedoria 

e o mais importante, te ajuda a viver uma 

vida pura. Você tem a uma Bíblia? Você a 

tem utilizado? Se a resposta é “não”, então, 

não perca mais tempo, corra atrás de uma 

Bíblia e mergulhe na Palavra de Deus, 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.” 2 Tm 3.16 

 

Curiosidades da Bíblia: 

- O assunto central da Bíblia é 

Jesus Cristo. 
- Número Total de livros da 

Bíblia: 66 livros. 

- 39 no Antigo Testamento, 27 no 

Novo Testamento. 
- O Antigo Testamento foi 

escrito em hebraico, com 

exceção de algumas passagens 

em Esdras, Jeremias e Daniel 

que foram escritas em 

aramaico. 

- O Novo Testamento foi 

originalmente escrito em Grego. 
 

 

  

A PALAVRA DE DEUS 
                                  
                     
                  
                       
 



explore todos os seus tesouros e você será o adolescente de sucesso! 

Aprendendo Mais: É preciso estar sempre atento à Palavra de Deus, inclinar os 

ouvidos aos seus ensinamentos e obedecê-lo. Leia, agora: Pv 4:20-27 e Josué 

1:5-9. (   ) Já li. Ótimo! Agora responda: Qual o ponto em comum entre Pv 4:20-

27 e Josué 1:5-9?_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Pois é, adolescente, Deus nos mostra o quanto é importante manter o foco em sua 

Palavra, sem desviar-se de seus ensinamentos.  

Desafio: Responda as perguntas e descubra mais um versículo que mostra a 

importância da Bíblia, para números iguais letras iguais. Na dúvida peça ajuda. 

Quem escreveu o Sl 119 que fala sobre a 

Lei de Deus 

13 23 10 27    

Para quem Deus ditou os 10 mandamentos 

(Ex 20) 

M 2 21 18 19 4  

Quem disse que a Palavra de Deus é pura 

(Pv 30.5) 

5 G 17 11    

A Palavra de Deus é a...................... (Jo 

17.17) 

20 24 R 15 9 D 14 

A Palavra de Deus é comparada à que arma 

(Ef 6.17) 

16 S 6 7 D 29  
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DECIDINDO: A meditação estará completa quando decidirmos mudar algo em 

nossa vida. Precisa haver mudança de atitude, pra nos tornarmos mais parecidos 

com Jesus e cada vez menos com o mundo.  Então, decida: (  ) Eu decido ler a 

Palavra de Deus  todos os dias desta semana.  (  ) Eu decido  separar pelo menos 

_______ minutos todos os dias para estudar a Bíblia. 

COMPARTILHANDO: Agora, converse com Deus. Diga para Ele como você 

deseja aprender mais e mais a sua Palavra, e amá-la de todo o seu coração, em 

obediência a Ele.  
 

Terça-feira: Palavra de Deus – Fonte de Alegria 

 

 

 

“Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem 
conforme a lei do Senhor!” Sl 119:1 

 

http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Sl%20119&test=&version=1
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Ex%2020&test=&version=1
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Pv%2030:5&version=1
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Jo%2017.17&test=&version=1
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Jo%2017.17&test=&version=1
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Ef%206.17&test=&version=1


ENTENDENDO: Marque V para verdadeiro e F falso, nas afirmativas a seguir, 

com base no versículo de hoje. (   ) Para ser feliz preciso fazer o que tiver 

vontade. (   ) Para ser feliz preciso obedecer a Palavra de Deus. (   ) 

Irrepreensível é fazer algo incorreto. (   ) Irrepreensível é fazer coisas que não 

merecem repreensão ou reprovação. (   ) Viver conforme a Lei do Senhor é 

obedecer a Deus só quando for fácil. (   ) Sou obediente a Deus quando faço o que 

sua Palavra ensina completamente, imediatamente e sem reclamar. Respostas: F, 

V, F, V, F e V. Agora reescreva o versículo com suas palavras: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________. 

MEMORIZANDO: Para viver conforme a Lei do Senhor e ser feliz, é preciso 

guardar a palavra de Deus em nossa mente e coração. Para facilitar, repita o 

versículo em voz alta até conseguir falar sem olhar.  

TIRANDO A LIÇÃO: Você se considera uma pessoa feliz? (  ) SIM (  ) NÃO. 

Por quê?   ___________________________________________________. 

Como vimos no versículo de hoje, feliz é quem vive plenamente no centro da 

vontade de Deus, ou seja, quem faz o que ele pede. E saiba de uma coisa, ser feliz 

não significa que você estará sorrindo o tempo todo, que você nunca vai ter 

problemas e que sempre terá tudo o quiser. Felicidade com Jesus significa que 

mesmo nos momentos difíceis de lágrimas e dor, ele estará do seu lado cuidando 

da sua vida, como mais ninguém pode cuidar (Hb. 13:5). O mundo bem que tenta, 

mas não consegue achar um segredo para ser feliz, mas Deus te deu o manual da 

felicidade: a Bíblia (Sl. 1:1,2; Pv. 8:34). Faça sua parte: ESTUDE e 

OBEDEÇA.  

Aprendendo mais: Leia os versículos a seguir e associe com o ensino que ele 

traz: 

1. Sl 1:1         (   ) Ser feliz é ouvir e praticar a Palavra de Deus. 

2. Sl. 4:7          (   ) Felicidade é saber que Deus nos ajuda em nossas 

dificuldades. 

3. Sl. 94:2 (   ) A felicidade (vida) de uma pessoa não deve ser baseada 

em bens materiais 

4. Sl. 146:5           (   ) A correção do Senhor é para minha felicidade. 

5. Tg.  1:25         (   ) Quem estuda a palavra de Deus é feliz 

 

 
 

 

Você Sabia???  
O maior e o menor capítulo da Bíblia estão no livro de 

Salmos? O maior é o 119 com 176 versículos e, o menor, 

é o 117, com 2. E o Salmos 118 é o capítulo que está no 

centro da Bíblia. Há 594 capítulos antes e 594 depois. 



 

DECIDINDO: Agora chegou a hora de colocar em prática o que você aprendeu!  

(   ) Decido estar sempre feliz e contente com aquilo que tenho! (   ) Decido 

buscar a felicidade lendo e obedecendo a Lei de Deus.  

 COMPARTILHANDO: Converse com Deus. Aproveite e diga o quanto você é 

feliz por fazer parte da família dele. Agradeça pela sua vida e peça forças para 

obedecê-lo. Respostas: 5, 4, 2, 3, 1. 

Quarta-feira: Palavra de Deus - Fonte de Pureza  

 

 

 

ENTENDENDO: Você vai iniciar sua meditação de hoje procurando no dicionário 

o significado de pureza  __________________________________________ 

Agora reescreve o versículo de hoje colocando o seu nome no lugar de “jovem”. 

“Como pode ___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Como você pode manter pura sua vida? Isso só é possível 

através do alimento indispensável que é a Palavra de Deus. Agora decore o 

versículo Sl 119.9 ( ) Decorei 

TIRANDO A LIÇÃO: Sua conduta é o seu comportamento, suas ações e 

atitudes. Existem muitas formas de não mantermos pura as nossas atitudes, por 

exemplo, quando você cola na escola, quando mente para seus pais ou amigos, 

quando fica em uma rodinha de amigos contando ou apenas ouvindo piadas sujas, 

quando você acessa sites com conteúdos pornográficos, quando você "fica", 

quando você namora escondido, ou quando fala mal dos professores. Deus mostra 

em sua Palavra que todas essas coisas são impuras, e que Ele não se agrada 

dessas coisas, essas atitudes não são próprias para os filhos de Deus, pelo 

contrário, fazem você parecer mais com o mundo. Se você quer agradar a Deus, 

então tem que fazer a diferença, você deve brilhar com a sua pureza (Fp 2.15). 

E onde podemos encontrar as atitudes que agradam a Deus? Na Bíblia :) O 

Salmos 119 mostra que a Palavra de Deus nos purifica, como nos diz o versículo 

de hoje. Impede você de pecar (Sl 119.11), te torna mais vivo (Sl 119.50), te 

guia (Sl 119.105) e te dá entendimento (Sl 119.130). Por isso Jesus nos disse 

“Quem é de Deus, escuta a Palavra de Deus” (Jo 8.47). Viver de acordo com a 

sua palavra, quer dizer que você obedece aquilo que Ele manda fazer na Sua 

palavra, a Bíblia, mesmo quando não quer. A Bíblia fala sobre tudo. Vamos 

conferir? Leia os versículos e escreva um comentário sobre o que Deus disse 

sobre os temas. 

Pv 11.1 Colar nas provas: 

 

“Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com 
a tua palavra.” Sl 119.9 

 



Jo 8:44; 

Ef 4.25         

Mentira: 

Sl 1.1; Tg 

3.6 

Ficar na rodinha de piadas sujas: 

 

1 Tess 

4.3-7 

“Ficar” 

 

 Aprendendo mais: Agora complete os versículos à medida que vai lendo cada um: 

(Bíblia NVI). 

a) “Quem pode_________algo______ da ___________? Ninguém! (Jó 14.4) 

b) “Ninguém o __________pelo fato de você ser jovem, mas seja um 

_________ para os fiéis na ___________, no ______________, no 

_________, na _____ e na __________. (1 Tm 4.12) 

c) “O Senhor me _______ conforme a minha __________, conforme a pureza 

das minhas _______ me _____________. (2 Sam 22.21) 

d) “ Bem –aventurados os _______ de ________, pois verão a _______. (Mt 

5.8). 

DECIDINDO: Deus mostra o que você deve fazer para agradá-lo, fazer isso só 

depende de você, de uma decisão, a decisão de manter-se puro em todas as áreas 

de sua vida. Escreva uma decisão baseado na meditação de hoje: (  ) 

___________________________________________________________.  

COMPARTILHANDO:  Temos livre acesso ao nosso Pai. Fale com o Paizinho 

sobre as suas dificuldades para manter-se puro, Ele sabe tudo o que se passa 

com você e está disposto a ajudá-lo, basta você entregar para Ele suas aflições, 

peça ajuda para cumprir sua decisão. 

Quinta-feira: Palavra de Deus – Arma infalível 

 

 

 

ENTENDENDO: O soldado quando sai à guerra deve 

estar equipado para enfrentar seu inimigo, deve não só 

ter sobre si as armaduras como também armas para 

atacar seu oponente. Deus nos deu sua Palavra, que é a 

nossa espada, para nos deferdermos dos ataques dos 

nossos inimigos.  Você já aprendeu o versículo abaixo 

essa semana, então complete: (Hb 4:12 NVI) A palavra de Deus é uma arma 

forte e poderosa, é viva e___________,e mais ___________ que qualquer 

espada.  

MEMORIZANDO: Saiba que de todas as armas que Deus nos deu contra nossos 

inimigos, apenas a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, é uma arma de 

“Usemos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra 
de Deus. Ef 6:17” 

 

http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Hb%204:12&test=&version=1
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Ef%206:17&test=&version=1


ataque, por isso, é importante você memorizar essa Palavra, para confrontar seu 

inimigo.  

 TIRANDO A LIÇÃO: Em Mateus 

4: 1-11 (  ) Eu li, é relatada a ida de 

Jesus ao deserto. Depois de 

quarenta dias ele teve fome e nisso 

foi TENTADO por Satanás, que disse 

a Jesus: “Se você é filho de Deus, 
mande que estas pedras se 
transformem em pães”, então Jesus 

respondeu: “Nem só de pão vive o 
homem, mas de toda PALAVRA que 
procede da boca de Deus”. O que 

aprender com isso? Observe que Jesus citou a palavra de Deus para se 

DEFENDER contra a tentação de Satanás, nos dando um grande exemplo de como 

lutar contra o PECADO. Você tem usado a sua ESPADA (Bíblia)? Você tem 

seguido o exemplo de Jesus? Não deixe de usar sua Bíblia, ela é sua arma 

PODEROSA, viva e eficaz, uma arma INFALÍVEL. Desafio: Agora, ache as 

palavras sublinhadas no caça-palavras.  Achou todas as palavras!!? Beleza!!!  

Aprendendo mais: A Bíblia além de ser comparada a uma espada, também é 

comparada a outras coisas, leia os versículos a seguir e liste 9 destas coisas: Sl 

19:10; Sl 119:105; Jr 23:29; Mt 7:24-25; Lc 8:11; Ef 5:26; Tg 1:22-25 

e 1 Pd 2:2. 

1. _______________; 2. ______________; 3. ______________; 

4. _______________; 5. ______________; 6. ____________; 

7. _______________;  8. _____________;  9. _____________. 

DECIDINDO: Hoje você viu que precisa estar armado com a espada, que é a 

Palavra de Deus, para contra-atacar as investidas de Satanás.  Como você 

entendeu a importância da palavra de Deus chegou o momento de tomar uma 

decisão: (  ) Eu Decido dar a importância devida a Palavra de Deus.  ( ) Eu 

Decido enviar para um amigo, via WhatsApp, ou bilhete um versículo que gosto 

bastante: Nome Amigo:____________ . 

COMPARTILHANDO: Agora converse com Deus sobre suas decisões. Peça 

forças para cumprir suas decisões e uma boa memória para guardar sua Palavra. 

                                              Sexta-feira: Guardando a Palavra no Coração 

 

 

ENTENDENDO: Com tudo o que você meditou nessa semana, responda: Por que 

é importante amar a Palavra de Deus e tê-la sempre no coração? ___________ 

“Como eu amo a Tua Lei! Medito nela o dia inteiro.” Sl 119:97 

http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Mt%204&test=&version=1
http://www.irmaos.com/bibliaonline/?busca=Mt%204&test=&version=1


___________________________________________________________. 

Como você pode guardá-la no coração? _______________________________ 

___________________________________________________________ 

Marque um X nas alternativas corretas sobre “meditar o dia inteiro”: (  ) É 

passar 24hs com a Bíblia e não fazer mais nada (  ) É aprender a Palavra e 

colocá-la em prática no seu dia-a-dia (  ) É decorar os versículos e esquecê-los no 

dia seguinte (  ) É decorar e usar na hora da tentação para não pecar. Se você 

marcou a 2ª e 4ª opção, acertou. A Palavra é o manual de Deus para sua vida, por 

isso você deve meditar sempre Nela e viver a Palavra no seu dia-a-dia, colocando 

em prática tudo o que você aprende na Bíblia. Isso demonstrará que ela está 

guardada em seu coração. 

MEMORIZANDO: Uma forma de demonstrar amor pela Palavra de Deus é 

decorar os versículos. Então, antes de pular para outra etapa, decore o versículo 

de hoje e revise os da semana. Depois fale para alguém. (  ) Decorei e falei 

todos.   

TIRANDO A LIÇÃO: Quando você ama alguém é porque você passa muito tempo 

com a pessoa, convive com ela, conhece bem. O mesmo acontece com a Palavra. 

Para você amar a Palavra de Deus é necessário passar tempo com ela, estar com 

ela na sua vida, na sua rotina. E é para isto que temos a meditação! Você sempre 

escuta a palavra “meditar” na NIB, certo? Mas você sabe o que significa? Um 

sinônimo para “meditar” é “ruminar”, (agora piorou, né... rsrs). Se você procurar a 

palavra "ruminar" no dicionário, verá que um dos significados dela é "pensar 

muito".  

 

 

 

 

 

 

Quando você pratica a Palavra, você está vivendo, e passa a tê-la no seu coração 

e amá-la. Tudo aquilo que você aprende e não pratica cai no esquecimento (leia Tg 

1:22-24). Vamos lá! Você aprendeu bastante coisa nessa semana. Aplique na sua 

vida! Aprendendo Mais: Agora, para resolver o desafio de lógica abaixo, utilize as 

dicas para preencher corretamente o quadro. Leia os versículos para facilitar. 

Ruminar é o que o boi faz quando masca o seu bolo 

alimentar. O boi come um pouco de capim, mastiga 

até onde pode e depois engole. Fica em um dos 

seus estômagos por algum tempo e então um pouco 

depois ele retorna para a boca - com um gosto 

diferente. O boi mastiga mais um pouco e engole 

de novo. Isso é ruminação. O boi está retirando 

cada porção de nutrientes daquele capim. Isso é 

meditação. Meditar é você aprender e praticar o 

máximo que puder no seu dia-a-dia. 



(Rache a cuca!) Cinco amigos do Nova Teens: Alan, Bruno, Caio, Diego e Edu, de 

idade entre 12 a 14 anos, irão apresentar um seminário na escola sobre a Palavra 

de Deus. Cada um ficará com um versículo e um tema sobre a Palavra para 

apresentar. Versículos: Sl 119:105; 119:103; 119:160; 119:49; 119:98. 

Temas: Luz, Mel, Verdade, Esperança e Sabedoria. Agora, do 1º ao 5º, descubra a 

ordem da apresentação de cada um, com seus respectivos temas, versículos e 

idades.  

ORDEM 1º 2º 3º 4º 5º 

NOME ALAN     

IDADE      

TEMA   MEL   

VERSÍC.      
 

DICAS: Alan e Caio tem a mesma idade. / Na 4ª posição está o mais velho. / O 

3º falará sobre a Palavra como Mel / O segundo usará o versículo de Sl 

119:105. / O 1º a falar é o Alan / Caio é o mais novo / Edu é o último e usará Sl 

119:98 / Bruno tem 13 anos e está entre Alan e Caio / O mais velho falará 

sobre a Palavra como Verdade. 

DECIDINDO: Guardar a Palavra no coração é pôr em prática na sua vida. Comece 

agora! Decida: (  ) Vou praticar o que a Palavra me ensina, e não vou deixar me 

influenciar por amizades não cristãs (  ) Vou deixar de fazer aquilo que sei que 

desagrada a Deus e ainda não consegui deixar (Ex: colar, ficar, mentir, fofocar, 

ter ciúmes, inveja): _____________________________________________ 

COMPARTILHANDO:  Agora converse com Deus e peça ajuda para praticar 

a Sua Palavra, principalmente aquilo que é mais difícil pra você. Seja sincero. =) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras curiosidades sobre a Bíblia                          
1 – A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo 
O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia em Latim.  

2 – A Bíblia já foi traduzida por mais de 2000 línguas e dialetos. Em 

1999, um estudo revelou que a Bíblia já havia sido traduzida em 2251 

idiomas, representando 193 milhões de pessoas. 

3- Capítulos e Versículos 
A Bíblia só foi dividida em capítulos no ano de 1250, pelo cardeal 

Hugo Caro. Em 1550, Robert Stevens (um impressor que vivia em Paris) 

dividiu os capítulos em versículos! Ela, na sua versão atual, possui 

1189 capítulos e 31.102 versículos! 

4 – O Livro mais vendido do mundo 
Os números não são precisos, mas estima-se que a cada minuto 50 

Bíblias são vendidas no mundo! Também dizem que ela é a publicação 

mais roubada!                                                                          
 

 

 


