devem fazer parte da sua vida em todos os momentos, pois eles te guiarão e
ensinarão como agir como filho(a) de Deus.
MEMORIZANDO: A Palavra de Deus é essencial para você, pois ela te guia pelo
caminho da verdade sempre. Decore antes de avançar, use gestos para facilitar.
TIRANDO A LIÇÃO: Na Palavra Deus uma mesma passagem bíblica tem vários
princípios, e hoje você vai meditar em mais um princípio de 1 Samuel 3:10-19, outra
lição valiosa: SAMUEL NÃO TEMIA FALAR A VERDADE.
Samuel era um profeta de Deus, e devia levar a mensagem do Senhor sempre que Ele
ordenasse. Samuel teve medo de contar a Eli que o Senhor iria punir a ele e a seus
filhos, mas Samuel não se esquivou de falar a verdade, mesmo com medo, pois se tratava
de uma repreensão (exortação/correção) ao seu mestre.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Novateens, a verdade deve fazer parte da sua vida, ela deve ser
comprada, desejada por você e sempre praticada, você não pode abrir mão dela, não
pode desistir de falar a verdade. A verdade não é opcional e não deve ser usada apenas
quando for boa pra você, mas em qualquer situação deve ser falada.

-----------------------------------------------------------------------------------------Lições bíblicas sobre a verdade (leia os versículos e complete o que falta):
Salmos 15:4b – Falar a verdade e c........................ o que você diz, mesmo se for
prejudicado.
Provérbios 28:9b - A s.............................. (verdade) gera boas amizades.
Gálatas 4:16 – Quem lhe fala a verdade não se torna seu i...............................
Eclesiastes 8:6a – Aja com a verdade na hora c.............. e de uma m.................. certa em
cada situação.
Gálatas 6:1 - Sempre corrigir alguém em pecado com m.......................... (calmaria).
Efésios 4:15 – Seguindo a verdade em ........................., devemos crescer em C.................
Tiago 5:19-20 – A verdade é usada para trazer de volta alguém que está se
d..................., e assim a vida dessa pessoa será s................... e os pecados serão
p......................
-----------------------------------------------------------------------------------------LEMBRE-SE – NÃO TEMA FALAR A VERDADE
DECIDINDO: Não tenha medo de falar sempre a verdade, pois você estará sendo
fiel a Deus. Então decida: ( ) Quando eu vê um amigo errando, vou conversar com
ele e mostrar o que é correto, falando a verdade. ( ) Não participarei de nenhuma
mentira que quiserem me colocar no meio, e falarei a verdade. ( ) Se estou
contando alguma mentira para meus pais, líderes ou professores, vou contar a
verdade a eles.
COMPARTILHANDO:  Agora converse com Deus, peça perdão por qualquer
mentira que você tenha falado ou participado, e peça ajuda para sempre falar a
verdade, mesmo quando for difícil. 

SAMUEL
SEMAnA 1

Nas próximas 02 semanas, você vai meditar sobre Samuel, sacerdote, profeta e juiz
de Israel. Seu nascimento foi um milagre, pois sua mãe Ana não poderia ter filhos, mas
ela pediu ao Senhor, Deus atendeu sua oração e Samuel nasceu. Faça sua meditação
com dedicação e aprenda com a vida de Samuel.
Segunda-feira: Ouvindo a Voz de Deus
“O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: “Samuel, Samuel! ”. Então
Samuel disse: “Fala, pois o teu servo está ouvindo”.” 1 Samuel 3:10

ENTENDENDO: Quando Samuel disse: “Fala pois teu servo....”, essa fala foi em tom
de (
) rebeldia, (
) medo, (
) obediência, justifique sua resposta: ______
_________________________________________________________. Ele fala
em obediência, Samuel se coloca como servo, demonstra humildade e obediência.
Naquele tempo ainda não existia a Bíblia como hoje, então o Senhor falava com os
profetas de maneira audível, ou seja, como se estivesse com eles pessoalmente, face a
face, e assim foi com Samuel. E Samuel decidiu ficar atento a sua voz, e ouvir ao
Senhor.
MEMORIZANDO: Memorize o versículo de hoje com gestos, e mostre no seu G.A. ( )
Memorizei
TIRANDO A LIÇÃO: Na meditação de hoje você irá aprender como ouvir a voz do seu
Criador e a silenciar as vozes que desviam você do caminho certo. Para entender
melhor, leia 1 Samuel 3:1-10 e preencha as
palavras cruzadas: Horizontal 1) Samuel
estava deitado no.... do Senhor, onde se
encontrava a arca de Deus; 3) Nesta época
raramente o Senhor falava e as ..... não eram
frequentes; 5) quando o Senhor chamou
Samuel, ele achou que era ... que o estava
chamando; 6) Samuel era um ...... quando
ministrava perante o Senhor, sob a direção de
Eli; Vertical 2) Na ..... vez que Samuel foi até
Eli, que Eli percebeu que era o Senhor que
estava falando com Samuel. 4) Samuel ainda
não conhecia o ....;
Qual foi o conselho que Eli deu para Samuel se o Senhor lhe chamasse novamente? __
_______________________________________________________________
Samuel obedeceu? ____________.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pense Nisso!!! Samuel até este momento não conhecia a voz do Senhor, mas quando soube
que era o Senhor que estava lhe chamando decidiu ouvir a voz de Deus, não se fez de surdo.
E a partir deste momento Samuel sempre estava pronto para ouvir a voz de Dele, o seu
coração passou a estar em sintonia com Deus, ele passou a ter um relacionamento com Deus.
Você já decidiu ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Você pode estar presente na
igreja desde pequeno ou pode estar aprendendo sobre Deus só agora, mas, a diferença está
em sua decisão. Decida por Cristo, só você pode decidi ter um relacionamento com o Senhor.
Deus tem planos brilhantes para sua vida.

----------------------------------------------------------------------------------------------Hoje, mesmo não tendo o mesmo privilégio de Samuel de ouvir a voz do Senhor tão
claramente, existem outras formas em que Deus pode falar com você, veja abaixo
quatro delas. Desembaralhe as sílabas e encontre a resposta certa.
1ª forma: Por meio da __ __ __(a,Bí,bli) = A palavra de Deus é que fornece
orientações para a nossa vida. Deus nos dá instruções de como viver de maneira
correta.
2ª forma: Por meio da __ __ __ (ra,o,ção) = Se você não estiver falando com Deus,
você provavelmente não ouvirá quando Ele falar com você. Você precisa tirar um tempo
para falar com Deus. Um tempo de quietude, de concentração, por isso que é tão
importante desligar a TV, desligar o computador, tirar o fone do ouvido para falar com
Deus.
3ª forma: Por meio das __ __ __ __(cir,tân,cuns,cias) = Se você entregou sua vida
para Deus, Ele está no controle de todas as circunstâncias, sem exceção. Deus opera a
sua vontade na sua vida através de acontecimentos bons e maus.
4ª forma: Por intermédio das __ __ __ __ __(ri,au,des,to,da) = Deus muitas vezes
usa os seus professores, técnicos de esportes e, principalmente, seus pais para lhes
mostrar grandes verdades e a vontade Dele para sua vida.
----------------------------------------------------------------------------------------------Seja como Samuel, esteja com seus ouvidos sintonizados com a vontade de Deus,
aumente seu relacionamento com Ele, às vezes Ele sussurra através de um versículo
da meditação, de uma mensagem do seu líder de G.A ou de uma mensagem do Pastor.
Aprenda a silenciar as vozes que não vem do Senhor. Complete o versículo e veja que
são as pessoas que ouvem a voz do Senhor: “As minhas _________ ouvem a minha
_____; eu as _________, e elas me __________. “ João 10:27. Você é ovelha do
Senhor? Tenho ouvido a voz Dele e O seguido? Não perca mais tempo, como Samuel
tenha ouvidos atentos à voz do Senhor.
DECIDINDO: Marque pelo menos duas alternativas e seja fiel. ( ) ouvirei os conselhos
dos meus líderes ( ) a partir de hoje, irei me planejar e tirar pelo menos 30min do meu
dia pra falar com Deus em oração durante 7 dias. ( ) ficarei 5ª feira, 6ª feira e Sábado
sem TV o dia todo para me dedicar mais a minha meditação.
COMPARTILHANDO: Muitas vezes não é fácil estarmos constantemente ouvindo e
obedecendo à Palavra de Deus. Nesse momento, desligue Tv, tire o fone de ouvido,

hoje adolescente é: NÃO IMPORTA SUA ORIGEM, DEUS PODE TE USAR MESMO VOCÊ
VINDO DE UMA FAMÍLIA DESTRUÍDA.

----------------------------------------------------------------------------------------------Felizmente Samuel teve uma mãe temente a Deus, que lhe ensinou sobre a fé em Deus.
O Senhor não abandona seus filhos, ele também colocará uma pessoa assim em sua vida
que te ajudará a crescer na sua fé em Cristo, mesmo que não seja seus pais, pode ser
seu líder ou seu pastor. Se você quer ser usado por Deus, basta ter um coração voltado
para Ele, e o Senhor te usará.
Outros personagens Bíblicos (José, Ester, Josias) também vieram de uma família
complicada, mas foram grandemente usados por Deus. Leia os versículos e relacione as
colunas com suas principais lições:
Isaías 26:3
Romanos 8:28
Efésios 1:4
Efésios 2:10

( ) Deus te escolheu antes da criação do mundo, para ser santo e
irrepreensível.
( ) Deus te criou para realizar as boas obras, que Ele já tinha
planejado para você.
( ) Deus te guarda em perfeita faz se você estiver cumprindo o seu
propósito e confiando Nele.
( ) Todos as coisas cooperam para seu bem, para cumprir o propósito
de Deus para sua vida.

DECIDINDO: Você acha que sua família é imperfeita? Seus pais são divorciados?
Decida não deixar que isso atrapalhe o propósito de Deus para sua vida, siga ao Senhor
com todo seu coração e Ele te usará como usou Samuel. ( ) Eu decido
COMPARTILHANDO: Deus, eu quero que Senhor cumpra o seu propósito em minha
vida, independente da família que eu vim... Eu sei que Tu podes me usar, e Eu quero ser
usado por Ti.

Sexta-feira: Não temia falar a verdade
Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina
e do discernimento. Provérbios 23:23

ENTENDENDO: Para entender melhor o versículo de hoje, responda: Por que você
compra algo? ______________________________________________
Cite algo que você não abriria mão (não desistiria)? ______________________
Quando você compra algo é porque deseja muito aquilo ou necessita muito daquele
bem. Assim é com a verdade, ela é algo necessário e indispensável para você
agradar a Deus, é um bem precioso do qual você não pode abrir mão, em hipótese
nenhuma. Sobre as afirmações a seguir, marque V (verdadeiro) ou F (falso): ( ) A
verdade só deve ser usada quando for vantajosa para mim. ( ) A verdade deve ser
usada em qualquer situação, mesmo se eu for prejudicado. ( ) A verdade pode ser
escondida ou omitida de vez em quando. ( ) A verdade e a sabedoria são
dispensáveis para a minha vida cristã. Apenas a 2ª opção é verdadeira.
Adolescente, a verdade, assim como a sabedoria, a disciplina e o discernimento

COMPARTILHANDO: Agora que você decidiu, ore e diga a Deus o quanto você está
disposto a mudar nessa área. Obedecer é difícil, mas não é impossível! Ore e peça ajuda
para respeitar os idosos.

Quinta-Feira: Deus te usa, não importa sua origem
“O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo! Teu amor, Senhor, permanece
para sempre; não abandones as obras das tuas mãos!” Salmos 138:8

ENTENDENDO: O versículo de hoje pode ser dividido em uma ação do Senhor, em uma
qualidade do Senhor e a promessa do Senhor, agora complete com a promessa do
Senhor, veja no quadro a seguir:
Cumpre o seu propósito para comigo
Ação do Senhor
Teu amor permanece para sempre
Qualidade do Senhor
Promessa do Senhor
Deus tem propósito para cada um dos seus filhos, o amor Dele por você é tão grande,
você é obra das mãos de Senhor, por isso ele nunca te abandonará, e pode ter certeza,
Ele quer te usar. Leia Jeremias 29:11 e compare com versículo de hoje:
_____________________________________________
____________________________________________________________
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é uma promessa que você deve ter sempre no
coração, por isso decore agora.
TIRANDO A LIÇÃO: Você já leu 1 Samuel 1, hoje você
vai reler alguns versículos deste capítulo, e procurar as
respostas no caça-palavras. Como era o nome do pai de
Samuel (1 Samuel 1:1-2)? ______; Como era o nome
das
duas
esposas
de
Elcana?
______________________. Agora leia 1 Samuel
1:24-25 e diga com quem Samuel foi morar _____. Eli
tinha dois filhos, quais seus nomes (1 Samuel 1:3)?
__________ ________, eles eram ímpios e não se
importavam em obedecer ao? _________.
Você percebeu como Samuel veio de uma família complicada? Seu pai Elcana tinha duas
esposas. Sua madrasta Penina brigava constantemente com sua mãe Ana. Ai foi morar
com Eli, e lá conheceu os dois filhos de Eli, que eram dois rapazes rebeldes, faziam o
que queriam, só se metiam em confusão, Eli não conseguia controlá-los. Mas Deus usou
Samuel mesmo assim.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Você pensa que você precisa ter uma família perfeita para ser usado por
Deus? A história de Samuel mostra que não. Deus com frequência chama jovens que vieram
de lares de família desfeitas. Não importa como é sua família, Deus pode de tirar de
qualquer situação e tornar você um adolescente influente. A lição que você deve aprender

desligue o celular e faça uma oração sincera a Deus, fale das suas falhas e peça forças
para conseguir ouvir a Sua voz e acima de tudo, obedecê-lo.
Terça-feira: Um líder adolescente
Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os
fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. I Timóteo 4:12

ENTENDENDO: Marque a opção correta: ( ) Não posso ser exemplo, já que sou muito
jovem. ( ) Mesmo sendo jovem, posso ser exemplo de cristão.
Correlacione
corretamente às áreas em que você deve ser exemplo com os seus respectivos
sinônimos (mesmo significado):
1. Na palavra
( ) Minha convicção e firmeza nos caminhos de Cristo.
2. No procedimento
( ) Meu comportamento em qualquer lugar que estou.
3. No amor
( ) Minha vida em santidade, longe da imoralidade.
4. Na fé
( ) Tudo o que eu falo (comentários, conversas...)
5. Na pureza
( ) Minha afeição, compaixão e bom trato com os outros.
O fato de você ser jovem, adolescente, não significa que você deva viver de qualquer
forma e inconsequentemente, mas que a sua vida desde agora pode e
deve ser um exemplo para outros. Neste versículo Paulo incentivou
Timóteo, que era muito jovem, a ser exemplo para as pessoas, e assim
também incentiva você a desde adolescente a fazer diferença neste
mundo.
MEMORIZANDO: Já seja um exemplo memorizando a palavra de Deus. Memorizei ( ).
TIRANDO A LIÇÃO: Na época em que Samuel nasceu, a nação de Israel estava em
decadência e as pessoas não queriam mais servir a Deus, estavam
longe do seu Criador. Israel precisava de uma liderança jovem e
piedosa, que se importasse com o povo, como foi José no Egito.
“Naqueles dias raramente o Senhor falava” (1 Samuel 3:1b), mas o
povo estava tão distante de Deus, que o Senhor precisava que alguém falasse Dele,
então chamou Samuel para ser Seu mensageiro. Essa é a mesma vontade de Deus para
sua vida, adolescente, que você seja um instrumento de Deus na vida das pessoas. Cada
adolescente pode ser um novo Samuel, e por isso Deus te chamou para fazer a diferença
neste mundo, para ser usado para levar sua mensagem de amor e salvação às pessoas.
Mas como ser um exemplo para os outros e fazer a diferença? Veja alguns princípios
importantes para isso:
1) Fazer a diferença. É viver como filho(a) de Deus, mostrando que Jesus vive em
você, com atitudes agradam a Ele. Leia Mateus 5:13-16 e responda: Você como cristão
é comparado com 02 elementos. Quais? __________ e _________
Quem deve ser glorificado pelas suas boas obras? ______________________
2) Não se conformar com este mundo. Significa que você não deve amar e imitar as
coisas deste mundo. Não aceite na sua vida os padrões errados (imoralidade, violência,
desonestidade, frieza de amor, desobediência). Seja diferente dos padrões mundanos,

o seu padrão a seguir é Cristo. Leia Romanos 12:1-2 para completar: Você não deve se
conformar com este mundo, mas se deixar transformar pela ____________da sua
mente, para que possa experimentar a ________, ____________ e _____________
vontade de Deus.
3) Produzir bons frutos. São os resultados que você apresenta para Deus, como: levar
amigos e visitantes para a igreja; seus parentes que se convertem; seu caráter que
muda e se parece mais com Jesus. Em Filipenses 4:9, Paulo ensina como adquirir bons
frutos, então responda: O que você deve fazer com tudo o que aprendeu?
_______________________________________.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!!Adolescente, você não está nos caminhos de Deus à toa, há um propósito para
você. Assim, como foi com Samuel desde cedo, Deus deseja te usar na escola e na sua
vizinhança para convidar seus amigos para assistir os cultos on line do Nova Teens; e na sua
casa para que seus pais e parentes vejam a mudança na sua vida e se convertam a Cristo
pelo seu testemunho. Samuel era muito jovem, mas serviu a Deus como mensageiro e foi um
exemplo de líder adolescente. Não desperdice a sua juventude, mas use-a para glorificar a
Deus, pois você prestará contas a Ele por tudo o que fez (Eclesiastes 11:9).

-----------------------------------------------------------------------------------------Leia os versículos, marque V (verdadeiro) ou F (falso) sobre o que se fala neles e
complete o que falta:
João 15:4
Filipenses
2:15
Tiago
1:22
Tiago 4:4

( )
( )

Não posso dar ..................... se eu não permanecer em Jesus.
Devo me tornar p................... e irrepreensível e não me corromper,
mas brilhar como e....................... no universo.

( )

Eu posso ser apenas o................... da Palavra..

( )

Quando sou ................... do mundo também sou amigo de Deus

DECIDINDO: Seja como Samuel em sua casa, escola, rua, bairro e mostre as outras
pessoas que você é filho(a) de Deus. Então decida: ( ) Vou convidar um amigo meu para
assistir o Nova Teens: ______________ (nome). ( ) Vou dar um bom testemunho em
casa, parando de responder pros meus pais e obedecendo.
COMPARTILHANDO:  Se você quer ser usado por Deus, fale isso para Ele. Diga
a Ele que gostaria de ser chamado por Ele, peça oportunidades e coragem para falar
do Seu nome. “Senhor, quero ser usado por Ti. Eis-me aqui! Dê-me coragem,
determinação e capacidade para isso”.
Quarta-Feira: Respeitava as pessoas mais velhas
“O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli”
1 Samuel 3:1a

ENTENDENDO: Procure o significado das palavras: perante: ______________
_________________ direção:___________________________ sob: ____
_____________. Eli era o líder de Samuel, quem o ensinou o trabalho no Templo. O
que é viver sob a direção de um líder? _______________________

_________________________. Samuel servia a Deus e por isso respeitava o seu
líder, ele entendia que obedecer a sua autoridade era obedecer a Deus.
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e fale para seu líder no final de semana.
(lembre-se que não há como separar a meditação da memorização!)
TIRANDO A LIÇÃO: Na segunda-feira você leu sobre quando Deus falou com Samuel
pela primeira, vamos continuar lendo este capítulo e ver o qual a mensagem que Deus
tinha para Samuel. Leia 1 Samuel 3:11-14 e escreve o que o Senhor falou com
Samuel:______________________________________________________
_______________________________________________________________
Marque a correta: Em 1 Samuel 3:15 diz que Samuel teve.... de contar a visão a Eli: (
) satisfação ( ) medo
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! A mensagem que Deus deu a Samuel, não era uma mensagem que trouxe alegria
ao coração de Samuel, era uma mensagem que trazia denúncias graves sobre seu mentor e
líder espiritual, seu pai espiritual. Samuel respeitava Eli mais do que seus próprios filhos.
Samuel não enxergava Eli como um homem velho que ele tinha que obedecer, mas como um
pai, alguém que Deus tinha colocado em sua vida para ensiná-lo. A grande lição adolescente
é que as pessoas idosas que estão em sua vida (seus avós, por exemplo) são tesouros dados
por Deus e não um aborrecimento. Eles com suas experiências querem mostrar o caminho
para você não cometer erros bobos por causa da sua inexperiência. Por isso ouça seus
conselhos, você só tem a ganhar.

----------------------------------------------------------------------------------------------Descubra qual é o versículo, para números iguais, letras iguais e veja a ordem que o
Senhor dá de como tratar os idosos (esse versículo está versão da Bíblia VIVA):
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Qual a sua atitude com relação às pessoas mais velhas? O mundo prega a rebelião,
zombaria e desrespeito, mas você como filho de Deus e um adolescente educado deve
respeitá-los. Segue algumas dicas de como você pode fazer isso:

Cumprimente os idosos: dê Bom dia! Boa tarde! Boa noite!;

Ofereça seu assento no ônibus quando um idoso estiver em pé;

Não conte piadas e nem fique imitando os mais velhos;

Ajude o idoso quando tiver dificuldade em atravessar a rua.
DECIDINDO: Você viu as características do adolescente que respeita os idosos, agora
tome as decisões a respeito. ( ) Quando estiver no ônibus vou dar meu lugar para um
idoso que esteja em pé. ( ) Vou ouvir os conselhos do meu avós.

