conhecendo a palavra de Deus e obedecendo a ela, você passa a ser cada vez mais
íntimo de Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Não tem segredo! para que você se torne amigo de Deus é preciso
que você passe tempo com Ele, converse com ele através de oração, da leitura da
Palavra; quanto mais tempo você dedicar a Deus melhor será sua amizade com
Ele. Essas semanas você aprendeu sobre Moisés, ele conversou com Deus face a
face e teve uma amizade com Deus e não porque ele era perfeito, mas porque ele
tinha plena confiança na sabedoria e direção de Deus. Toda vez que o povo
reclamava ou estavam em uma situação difícil, Moisés não se desesperava, ele
procurava a Deus, ele era amigo de Deus, conhecia seu poder. É muito bom ter
amigos, melhor ainda é ter um amigo que você pode confiar, porém melhor que
tudo é ser amigo de Deus, é conversar com Ele diariamente e saber que Ele te
ouve, te ajuda, te aconselha. Ele é Poderoso, e tem cuidado de você a cada dia.
-----------------------------------------------------------------------------------------Deus gosta de ter intimidade com seus filhos. Leia as passagens abaixo e diga
quem é o personagem e o que ele fez para se tornar mais íntimo de Deus
Passagem Bíblica Personagem
O que ele fez?
Deuteronômio1:8
Êxodo 1:17
I Reis 15:5a
João 14:15
DECIDINDO: Este é o momento de refletir sobre o que você aprendeu na
semana e na meditação de hoje e colocar em prática o que aprendeu. Hoje você
aprendeu que se torna amigo de Deus quando o obedece. ( ) Decido procurar a
vontade de Deus e não a minha e obedecê-Lo por mais que seja difícil. Ainda
sobre essa decisão para que ela não fique vaga, você irá pensar em algo que tem
feito errado e precisa consertar, entregar nas mãos de Deus e escreva aqui
_____________________ _________________ lembre-se que você se torna
amigo de Deus quando o obedece. ( ) decido orar mais e tirar um tempo a mais
para estreitar minha amizade com Deus.
COMPARTILHANDO:  Aproveite hoje e já comece a praticar suas decisões,
ore por pelo menos 5 minutos contados no relógio e converse com Deus sobre o
que você aprendeu, sobre suas decisões e sua vontade de ficar mais próximo Dele

MOISÉS
ÚLTIMOS MOMeNTOS

Segunda-feira: Enfrentando Oposição
”Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste
mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.”
João 16:33
ENTENDENDO: Segundo o versículo em quem você deve ter paz (Se você não
sabe leia os versículos anteriores de João 16 e descubra)? _________. O que
teremos neste mundo? _________. O que você entende por aflições? ________
____________. O que significa ter ânimo? ___________________________
Quem venceu o mundo? _____________. Jesus venceu o mundo e mesmo que
muitas pessoas estejam contra você, Jesus está do seu lado, por isso você não
deve temer e viver em paz.
MEMORIZANDO: Chegou o momento de arquivar a Palavra de Deus na sua vida!
Memorizar é importante para saber como agir na hora certa. Por isso, siga
adiante apenas depois de ter memorizado.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Números 12:1-16 e coloque na ordem dos
acontecimentos.
( ) O Senhor fala a Arão e Miriã que Ele fala com Moisés face a face e
questiona por que eles não temeram em criticar Moisés.
( ) Miriã e Arão criticam Moisés porque ele havia se casado com uma mulher
cuxita
( ) Moisés intercede por Miriã e ela foi curada.
( ) O Senhor manda Moisés, Arão e Miriã para Tenda do Encontro
( ) A ira do Senhor acendeu-se contra Arão e Miriã e ao deixá-los, eles
percebem que Miriã está leprosa
( ) O Senhor desce numa coluna de nuvem e se coloca na entrada da Tenda e
chama Arão e Miriã
( ) Arão pede que Moisés interceda por Miriã ao Senhor.
( ) O Senhor ouviu quando Miriã e Arão questionaram se Deus só falava por
meio de Moisés
Você Sabia!!! A mulher de Moisés era Cuxe, um povo que viveu onde hoje se
localiza a Etiópia, e era um povo de pele escura, ou seja, negros. Arão e Miriã se
indignaram porque Moisés se casou com uma mulher estrangeira e não uma judia
como lhes era de costume.

Ao longo das últimas semanas, vimos muitos desafios que Moisés enfrentou. E
além de tantas dificuldades, ele também enfrentou forte oposição. A Bíblia fala
que seus irmãos, Arão e Miriã, questionaram sua liderança e isso não agradou a
Deus, porque foi Ele quem colocou Moisés como o líder. Toda a autoridade é
colocada por Deus, então você não deve ir contra seus líderes (Romanos 13:1-2),
mas sim, orar por eles. Escreva agora algumas autoridades que Deus colocou
sobre
você:______
___________________________________________________________.
Importante: Não confunda OPOSIÇÃO com CONSEQUÊNCIA por um ERRO. Por
exemplo, quando você não se dedica na escola e seus pais ou responsáveis te
deixam de castigo. Temos consequência por um erro. Oposição são quando te
criticam por você está fazendo a vontade de Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! E se as pessoas forem injustas com você? A Bíblia nos alerta que
neste mundo teremos todo tipo de aflições, como essa que Moisés sofreu, mas a
boa notícia é que podemos ter ânimo! Deus luta as nossas lutas! (Deuteronômio
3.22). Você viu que ao sofrer oposição de seus irmãos Moisés não foi brigar com
eles, mas sim entregou nas mãos do Senhor. Assim também, quando você estiver
numa situação semelhante, ore entregando nas mãos de Deus. Ele fará justiça por
você.
-----------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, leia os versículos abaixo e descubra o nome de outros homens de
Deus que, como Moisés também sofreram oposição. Resuma em uma frase:
A) 1 Samuel 18:8-10 __________________________________________
B) Atos 6.8-10 _______________________________________________
C) Amós 7.12-15 ______________________________________________
D) 2 Coríntios 11.23-28 ________________________________________
DECIDINDO: Decida esta semana ( ) Orar por pelo meu pastor e por meu líder.
( ) Orar por alguém que faz oposição contra a minha fé na escola
COMPARTILHANDO:  Tenha um momento sincero e íntimo com Deus.
Compartilhe com Ele aquilo que você aprendeu nesta meditação e peça ajuda para
cumprir suas decisões.
Terça-feira: A Rebeldia do Povo
" Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal
da idolatria” 1 Samuel 15: 23a
ENTENDENDO: As palavras do versículo de hoje têm seus equivalentes
sinônimos.
Descubra-os e complete:

você deve seguir, se você não medita, ficará perdido. Por mais cansado que você
esteja, que tenha muita coisa para estudar, reforço, cursinho de inglês, cursos
preparatórios, não use isso como justificativa para não fazer sua meditação, a
Palavra de Deus mostra o caminho para vida eterna. A Bíblia diz “Pois, que
adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?” Marcos 8:36.
-----------------------------------------------------------------------------------------Responda as perguntas do quadro e descubra o versículo secreto.
A Palavra de Deus é a ... (João
17:17)
A Palavra de Deus é útil para ....
(2 Timóteo 3:16)
A Palavra de Deus é ... e ...
(Hebreus 4:12)
A Palavra de Deus é comparada à
que arma (Efésios 6:17)
A Palavra de Deus é …. (Salmos
12:6)
O que devemos guardar no
coração? (Salmos 119:11)
DECIDINDO: Meditar na Palavra é uma decisão diária. ( ) Decido separar um
momento do meu dia para meditar. Escolha o período ( ) Manhã ( ) Tarde ( )
Noite Hora: ________. ( ) Decido não deixar que meus afazeres tome o lugar
da minha hora de meditar.
COMPARTILHANDO:  Senhor, quero amar sua Palavra e meditar nela
diariamente. Amém
Sexta-feira: Amigo de Deus
“Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno.
João 15:14
ENTENDENDO: Pra entender melhor leia João 15:15, agora que já leu os dois
versiculos diga o que você entendeu: _________________________________
____________________________________________________________
MEMORIZANDO: O verso de hoje é bem fácil de decorar, não deixe para
depois, decore agora e revise os da semana. Consegui! ( )
TIRANDO A LIÇÃO: Você já parou para pensar no carinho que Jesus tem por
você, ele te compara a um amigo, um irmão. Deus te chamou para um
relacionamento com Ele, para ter intimidade com sua Palavra, Ele já não tem
segredos com você, Ele te deu a Bíblia para aprender como o Próprio Deus pensa
e para que você tivesse um manual na vida. E como o versículo de hoje fala,

ENTENDENDO: Vamos compreender melhor o versículo? Pesquise em um
dicionário o que significa a palavra "meditação"______________________
_______________________ Agora leia Josué 1:8 e descreva qual a
importância desse ato em sua vida__________________________________
____________________________________________________________
Você Sabia!!! A palavra meditar provém da palavra em latim "mederi" que
significa tratar, curar, dar atenção médica? Interessante não é mesmo? Daí
compreendemos melhor a importância deste ato em nossas vidas. É bem simples!
Basta pensar que quando você reserva um determinado tempo para meditar na
palavra de Deus, este é o seu momento de medicação diária dada pelo Senhor, é
exatamente como se você estivesse em tratamento médico para curar alguma
doença, ou tomasse uma dose de vitamina C para prevenir uma gripe. Então
atribuindo um conceito mais completo ao tema, podemos dizer que o ato de
meditar na palavra consiste em um processo de prevenção ou tratamento de
doenças graves da alma como: preguiça, desobediência, inveja, imoralidade, ira e
tantas outras. Assim, como todo tratamento precisa de ser estabelecido por um
médico pense que Deus o Doutor e você é o paciente.
MEMORIZANDO: Está na hora de você guardar a Palavra, não deixe para
depois, decore o versículo de hoje. ( ) Memorizei
TIRANDO A LIÇÃO: O versículo de hoje nos fala de uma recomendação que
Moisés deixou ao povo de Israel em um dos seus últimos discursos, que eles
deviriam meditar sempre nos mandamentos de Deus (Êxodo 31:18). Tanto no
velho testamento quanto no novo testamento é possível perceber a importância
de guardar a palavra de Deus. Vamos descobrir alguns motivos do por que
devemos amar a palavra? Leia as referências e descreva os motivos:
João 14:23 e 24 ______________________________________________
___________________________________________________________
Salmos 119:9 ________________________________________________
___________________________________________________________
Filipenses 2:16 _______________________________________________
___________________________________________________________
João 5:24 __________________________________________________
___________________________________________________________
1 Pedro 1:25_________________________________________________
___________________________________________________________
Pense Nisso!!! É maravilhoso saber que você possui o privilégio de meditar e
guardar a palavra de Deus em seu coração, não é mesmo? Através dela você tem
o amor, as promessas, os ensinos e as repreensões do Paizinho. Essa palavra é
essencial para sua vida se você é um cristão verdadeiro, não pode viver sem ela.
Pense na Bíblia como um mapa que te mostra a vontade de Deus e o caminho que

Dica: se precisar, essas são
as letras de cada sentença,
basta ordená-las
1)
2)
3)
4)

v-e–o-l-r
v-d-a–m–i
a–ã -o–ç
s–n–e-a

1)
2)
3)
4)

Rebeldia  re_ _ _ta ou _ _belião
Feitiçaria  _ _gia ou a_ _ _inhação
Arrogância obstin_ _ _ _
Idolatria  _dorar
imag_ _ _

Deus não suporta revolta e rebeliões e sua Palavra compara esses pecados como
feitiçaria e idolatrias.
MEMORIZANDO: Não deixe somente para fim de semana. Finalize sua
meditação hoje somente quando conseguir falar o versículo do dia com a
referência de olhos fechados. ( ) Consegui!
TIRANDO A LIÇÃO: Estamos aprendendo sobre a vida de Moisés e a trajetória
dos israelitas do Egito até a terra de Canaã. Ao longo da viagem no deserto os
israelitas inúmeras vezes provocaram ira em Deus. Duas das grandes causas
foram a rebeldia e a idolatria. Hoje você meditará sobre a primeira delas. Como
você leu, Deus libertou Israel da escravidão do Egito, realizou vários milagres,
mesmo assim eles viviam se revoltando contra Deus.
De acordo com Jeremias 16.12, qual é o contrário de rebeldia? ___________
De que maneira você agrada o Senhor segundo Colossenses 3.20? ___________
Leia Atos 5.29 e marque: “Devemos obedecer nossas autoridades em tudo, mas
desde que o que nos mandarem estiver conforme os mandamentos de Deus”.
( ) Certo ( ) Errado.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso: A rebeldia está diretamente ligada ao pecado, pois envolve a
desobediência. Não há quem não cometa rebeldia e não sofra as consequências.
Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Quando Ele diz para obedecer aos
pais (Colossenses 3:20), obedeça, quando fala para não mentir (Efésios 4:25),
não minta, quando diz para fugir das paixões da mocidade (2 Timóteo 2:22),
fuja! Não seja um rebelde, não seja desobediente a Deus, pois você viu que isso
traz consequências. Deus tem prêmios maravilhosos para quem limpa sua vida da
rebeldia e pratica a obediência.
----------------------------------------------------------------------------------------Veja a lição dos versículos e após, escreva nos quadrados em branco uma palavra
contrária às citada.
- Provérbios 7.2
- Efésios 6.2-3

- Tiago 1.

VIDA

FELIZ

 destino do
rebelde

LONGA

DECIDINDO: Este é o momento de decisão. Você anda reclamando muito de
algo? ____ Anda amargurado com Deus? ______Decida que se arrepender por
sua rebeldia, seja com Deus ou com seus pais. Eu decido ( )
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus sobre sua decisão, fale a Ele
sobre áreas de rebeldia na sua vida e peça perdão pelo seu pecado.
Quarta-feira: Um Homem Paciente

______

_______ ________

“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na
oração Romanos. 12:12
ENTENDENDO: Relacione as principais palavras do versículo acima com seus
significados e depois reescrevê-lo substituindo as palavras:
(1) Alegrar-se
( ) confiança de que algo bom vai aconecer
(2) Esperança
( ) alguém que sabe esperar
(3) Paciente
( ) ser constante, persistir, continuar
(4) Tribulação
( ) tornar-se contente, ter satisfação
(5) Perseverar
( ) dificuldade, situação desagradável
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Muitas situações tentam tirar a sua paciência, mas a vontade de Deus é que você
seja uma pessoa paciente e que tenha domínio sobre suas emoções. Marque com X
os exemplos de paciência: ( ) ficar com raiva porque seus pais te pediram ajuda
em casa e você quer descansar ( ) brigar com um amigo por estar chateado ( )
você é repreendido e não reclama ( ) apesar dos problemas você não reclama da
vida pra pessoas ( ) você desconta sua raiva em alguém só para extravasar. Ter
paciência faz parte do seu bom testemunho como filho(a) de Deus. Como você
tem agido diante das situações que te estressam?
MEMORIZANDO: Um bom exercício para ser paciente é decorar versículos.
Pratique a paciência e decore antes de pular pra outra etapa. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Como você viu essa semana, Moisés passou por muitas
dificuldades: seus próprios irmãos ficaram contra ele e o povo israelita
murmurava o tempo inteiro. Apesar de todos os problemas, Moisés conseguiu ser
um homem paciente, logo, ele ensina a você que, mesmo nos piores momentos, é
possível ser uma pessoa que agrada ao Senhor. E é isso o que Deus quer: que você
saiba dominar suas emoções, e não deixar que elas dominem você! A raiva, a

reclamação, a inveja, os ciúmes, a mágoa, nada disso pode controlar e vencer
você. Provérbios 16:32 diz que vale mais ter controle do que ser valente e saber
se controlar é melhor do que conquistar cidades. Então, seja controlado
exercitando sua paciência. Para aprender mais, preencha a tabela a seguir com o
personagem bíblico e escreva se ele foi exemplo de paciência ou impaciência.
Referência
Jó 2:1-10

Personagem

Exemplo de:

I Sm.13:7-13
Pense nisso: A paciência é um dos
frutos do Espírito Santo (Gálatas
5:22-23) que você deve ter e
praticar em sua vida. Saber esperar
também é o que Deus deseja que
você ponha em ação (Hebreus 6:15;
Tiago 5:7-8). Quando coisas ruins
acontecem, o desânimo vem para te
fazer desistir de agradar a Deus.
Mas quando você espera a solução
para um problema ou que o melhor
de Deus aconteça, você deve
esperar com paciência e confiança Nele, pois de onde mais virá a sua ajuda? Leia
Salmos 40:1 e Romanos 8:24-25 e responda _______________________. É
isso que Deus espera de mim e de você, e está sempre perto e atento para
ajudar.
DECIDINDO: De 0 a 10, como está sua paciência? ___ Decida: ( ) Em vez de
agir com raiva, vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. ( ) Vou
listar numa folha de papel meus problemas, vou contá-los a Deus em oração e vou
confiar Nele. ( ) Decido não responder quando estiver com raiva e orar para
Deus me ajudar a ter controle e paciência sempre que precisar.
COMPARTILHANDO: Agora converse com Deus, confesse as situações em que
você perdeu a paciência ultimamente e peça perdão. Também peça ajuda para
cumprir suas decisões de hoje.
Quinta-feira: Guardando a Palavra
“Meditem bem em todas estas leis que estou transmitindo a você hoje”.
Deuteronômio 32:46a Viva

