Naquela época tão difícil, onde as pessoas não queriam saber de Deus, Samuel se
levantou desde jovem como servo do Senhor, disposto a obedecer e a falar a
mensagem que Deus lhe mandasse. Ele foi persistente em cumprir sua missão como
juiz de Israel e foi fiel e verdadeiro em sua adoração ao Senhor. Leia 1 Samuel 7:315 e responda o quadro abaixo:
1– Em que local Samuel começou a interceder pelo povo de Israel e passou a liderar
como juiz deles? ______________________________.
2- Por quanto tempo a mão do Senhor se opôs aos filisteus? _________________
_____________________________. E durante quanto tempo Samuel continuou
como juiz de Israel? _____________________________________________.
Samuel foi fiel a Deus em tudo e é exemplo para você. Novateens, a sua fidelidade a
Deus se estende por todas as áreas da sua vida, assim se você for fiel, será honesto,
obediente, corajoso... Leia os versículos a seguir e veja quais qualidades Samuel tinha
além da fidelidade. Relacione corretamente os versículos com as qualidades de
Samuel:
A) 1 Samuel 13: 13

( ) Samuel era fiel adorador a Deus.

B) 1 Samuel 15:3,32-33

( ) Samuel era honesto em todo seu procedimento.

C) 1 Samuel 12:3

( ) Samuel falava a verdade, mesmo sendo repreensão.

D) 1 Samuel 7:3

( ) Samuel obedecia fielmente a Deus.

Pense Nisso!! Deus faz uma promessa para todos os seus filhos fieis: receber a coroa
da vida eterna. Esse é o maior prêmio que uma pessoa pode receber, o de viver
eternamente no céu com o Senhor Jesus, sem problemas, choro, dores, sofrimentos,
mas uma vida abundante, plena e feliz com Cristo. Adolescente, se você for fiel desde
as pequenas coisas será nas grandes também, e será recompensado por toda sua
fidelidade (Lucas 16:10). Você nunca se arrependerá de obedecer, de falar a verdade,
de ser honesto, mas sempre irá se arrepender por qualquer pecado que cometer,
portanto, seja fiel desde agora: Não falte igreja por qualquer motivo; seja um bom
exemplo na igreja, em casa, na escola; seja obediente a seus pais e autoridades; fale
sempre a verdade, deixe a mentira; afaste-se das más amizades e de vícios; não cole.
Busque ser a pessoa fiel que Deus pede que você seja, esse é o maior desejo do
coração de Deus.
DECIDINDO: A sua fidelidade mostra quem realmente você é, então decida: ( ) Após
a quarentena não faltarei aos cultos do Novateens por qualquer motivo. ( ) Não irei
mais colar. ( ) Vou me afastar de _____________ (nome da pessoa), pois é uma má
amizade p/ mim.
COMPARTILHANDO:  Converse sinceramente com Deus, peça perdão se você
não tem sido fiel, e peça ajuda para ser a pessoa que Ele quer que você seja. 

SAMUEL
SEMAnA 2

Segunda-feira: Fazendo coisas difíceis para agradar a Deus
“Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando
agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria
servo de Cristo”. Gálatas 1:10

ENTENDENDO: Você sabe quem falou o versículo de hoje? Leia Gálatas 1:1 e
responda: __________. Paulo mostra neste versículo que o verdadeiro servo de
Cristo importa-se mais em agradar a Deus do que aos homens, busca mais a aprovação
de Deus do que dos homens. Leia agora Atos 5:29 e compare com o versículo de hoje:
____________________________________________________________
MEMORIZANDO: Depois que memorizar o versículo, preencha as lacunas sem olhar o
texto original: “_____ busco eu agora a _______ dos _______ ou a de _____?
Ou estou tentando _______ a ______? Se eu ainda ______ procurando
________ a _________, não seria ______ de _______.”. Gálatas 1:_____.
TIRANDO A LIÇÃO: Assim como Paulo foi usado por Deus para advertir os Gálatas
sobre as suas atitudes, Samuel também teve o mesmo papel. Vamos relembrar este
momento lendo 1 Samuel 3.12-14 e responda as perguntas: Quem Samuel teve que
advertir?______. Qual foi o erro que ele cometeu? ________________________
_______________. Qual a consequência que sofreria? _____________________.
O anúncio de Deus, foi algo fácil para Samuel falar para Eli? ( )sim, ( ) não. Se você
respondeu não, está correto, embora fosse difícil anunciar que a família de seu
conselheiro iria ser exterminada, Samuel foi FIEL e OBEDIENTE a Deus.
Talvez Samuel estivesse nervoso, com medo ou até mesmo nem quisesse anunciar
aquela tragédia, afinal Eli era praticamente seu segundo pai, mas Samuel por
obediência a Deus, falou tudo conforme o Senhor havia ordenado (1 Samuel 3.18).
Samuel ainda era jovem talvez não quisesse perder a amizade que tinha com Eli,
porém desde muito cedo Samuel entedia cinco coisas um tanto difíceis mas
importantes e agradáveis a Deus. Descubra essas lições na batalha naval de palavras:
A

B

C

D

E

1

que é preciso

manda fazer

que estar disposto

desagradar

2

difíceis

e não o popular

agradar a Deus que com Deus

3

eu quero
Se quero
agradar a Deus

As vezes

Um dia

As vezes

4

e não o que

5

coisas bem
a homens
terei que fazer o para

Deus nos

a fazer o certo

É melhor
com pessoas
relacionamento do

tenho

temos que

prejudicar meu

1ª

3A

5A

1A

4A

2A

2ª
3B

1E

1B

4B

2B

3A

5C

1C

4C

2C

3D

5D

1D

5B

2D

3E

5E

4D

4E

2E

3ª
4ª
5ª

Pense Nisso!!! Samuel era esperto e entendia muito bem o certo e o errado, o que
agradava e o que desagradava a Deus, e sua fidelidade e obediência sem sombras de
dúvidas eram bem vista por Deus. E as suas atitudes Novateens? Será que você tem
feito coisas difíceis para agradar a Deus? Você acha difícil fazer aquilo que Deus
aprova? Leia os versículos a seguir e veja o que Deus fala para você:
Josué 1.9 _______________________________________________________
Provérbios 1:10 __________________________________________________
Mateus 7:21 ____________________________________________________
Filipenses 4.13 ___________________________________________________
1 João 5:3 ______________________________________________________
Coloque S se a resposta for SIM e N se a resposta for NÃO
- Me afastei das amizades que fazem coisas que desagradam a Deus ___
- Parei de acessar sites imorais, que não edificam minha vida ____
- Não uso roupas coladas, decotadas ou que aparecem minhas roupas íntimas ___
- Não namoro e nem fico, porque sei que não é o tempo e desagrada a Deus ____
- Não colo nas provas ______
- Obedeço meus pais e ajudo nos afazeres da casa ______
DECIDINDO: Você colocou NÃO em alguma resposta? Se colocou algum NÃO decida
mudar de atitude e fazer o que agrada ao Senhor e o que Ele aprova. Eu decido
_______________________________________________________________
Veja outras decisões que você pode tomar ( ) vou parar de andar com pessoas que
não são boas influencias para mim como Cristão. ( ) vou procurar me vestir de forma
mais discreta. ( ) vou ficar 24h sem redes sociais.
COMPARTILHANDO: Ore pedindo de Deus :força e coragem, para fazer o certo
mesmo que pareça ser bem difícil.

Terça-feira: Deus é o seu líder maior
“O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que
existe.” Salmos 103:19

Ser popular

Não importa altura

Cabelo bonito

Um relacionamento bom com Deus

Roupas de marca

Falar coisas que me edifique

Rir de tudo que eu faço ou falo

Ficar feliz com o meu sucesso

Ir pra igreja de vez em quando

Gostar de fazer novas amizades

Leias os versículos abaixo e escreva uma lição para cada:
Salmos 119.63 ___________________________________________________
Provérbios 18.24________________________________________________
Provérbios 22.24-25______________________________________________
Provérbios 27.17_________________________________________________
1 Coríntios 15.33________________________________________________
Tiago 2.23______________________________________________________
DECIDINDO: Agora é a hora de tomar decisões que vão fazer de você um teen de
sucesso. Escolha pelo menos duas: ( ) vou me afastar de pessoas que falam palavrão.
( ) vou buscar amizades que me ajudem a ser mais parecido com Cristo ( ) vou pedir
pro meu amigo (a)____________me cobrar quanto a minha meditação.
COMPARTILHANDO: Fale pra Deus quais foras suas decisões e peça ajuda e forcas
para cumpri-las ( ) orei.

Sexta-feira: Samuel – Permaneça Fiel até o fim!
Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10c

ENTENDENDO: O versículo de hoje fala sobre uma promessa de Deus, assim para
fixar bem o versículo, preencha o quadro abaixo com o que se pede:
Qual é a condição p/ promessa?
Qual será a recompensa?
Se eu ..............................................................

Receberei ........................................................

Fidelidade é ser constante, firme e leal a algo ou alguém. Diz respeito a você ser
verdadeiro, honesto, constante e confiável. Marque X nas opções em que você
demonstra que é fiel a Deus: ( ) Faltar o culto do Novateens por
qualquer motivo. ( ) Fazer a meditação por completo. ( ) Não
cumprir as decisões que você faz na meditação. ( ) Agir como
filho(a) de Deus dentro e fora da igreja. ( ) Desobedecer aos
seus pais e autoridades. ( ) Agradar a Deus com o que você vê,
ouve e fala. Ser fiel, adolescente, é a condição para você ser
recompensado por Deus com a coroa da vida, que é ter a vida eterna ao lado Dele.

Você é abençoado pelo Senhor, conforme a sua dedicação e fidelidade a Ele.
MEMORIZANDO: Uma forma de você ser fiel a Deus é fazendo sua meditação 100%,
por completo, ou seja, decore agora antes de avançar. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: A vida do profeta Samuel trouxe várias lições valiosas para
sua vida e, por último, Samuel mostrou como é possível ser fiel a Deus até o fim.

Quinta-feira: Veja com os olhos da fé
O Senhor não vê como homens: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o
coração”. 1 Samuel 16.7b

ENTENDENDO: De quem era essa aparência que impressionou Samuel? (1
Samuel 16.6 e 11)__________________, essa aparência era: ( ) física; ( )
interior, ou seja, humilde, temente a Deus. O Senhor quando olha pra alguém, ele
olha: ( ) o tom de pele; ( ) as intenções do seu coração. Hoje Deus mostrará
uma nova forma de olharmos para as pessoas, olhando sua beleza interior.
MEMORIZANDO: Para decorar mais fácil, tente fazer uma música com o
versículo de hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: Samuel estava fazendo
algo que já era hábito em sua vida, mais uma vez
ele estava obedecendo a Deus, dessa vez,
Samuel procurava um novo rei, porém, Samuel
não sabia que essa pessoa ia ser totalmente
diferente e especial. Leia 1 Samuel 16.1-13,
veja como foi a escolha deste novo rei e depois
procure no caça-palavras: 1) o nome do pai de
Davi; 2) Nome de 3 irmãos de Davi; 3) Cidade
que Samuel foi por ordem do Senhor; 4) Davi
estava cuidando das....; 5) Foi ungido próximo rei de Israel.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Deus queria um rei que fosse um bom exemplo a ser seguido, que fosse
humilde, inteligente, trabalhador, que não fosse preguiçoso e acima de tudo, ter Deus
como Senhor de sua vida. Não precisava ser rico, alto ou até mesmo loiro de olhos
azuis. Samuel julgou a aparência de Eliabe a ideal para o cargo de rei, mas o Senhor
disse NÃO, Deus não procurava mais um rosto bonito, como Saul, e sim uma pessoa
com qualidades espirituais em que pudesse ter uma amizade verdadeira e profunda.
E então? Será que suas amizades agradam a Deus? Deus se preocupa com o seu
interior com o seu espírito, por isso que você tem que ter ao seu lado pessoas que te
edifiquem, que te cobrem quando fizer algo errado e não somente aquelas que
sorriem pra tudo que você faz. Escolha amigos que sejam uma boa companhia e da
mesma fé que você, não somente por serem bonita ou popular.
----------------------------------------------------------------------------------------------Vamos ver como você tem escolhido suas amizades. No quadro a seguir coloque S para
sim e N para não.
Para ser meu amigo, precisa...
Ser ou ter...
S/N
Ser ou ter...
Boa aparência
Legal
Dinheiro pra pagar um lanche pra
Gostar de algumas coisas que eu
mim
gosto

S/N

ENTENDENDO: O que você entende por “como rei domina sobre tudo o que existe”?
_______________________________________________________________
Pesquise o significado das palavras estabelecer______________________ e
dominar_________________________. Reescreva o versículo substituindo as
palavras por seus sinônimos: _____________________________________
__________________________________________________________
O versículo de hoje afirma que o Senhor é o Rei cujo trono está nos céus. Deus é o
dono de todas as coisas, pois todas elas foram criadas por Ele. Inclusive você! Então
nada e nem ninguém pode ser maior do que o Senhor em sua vida!
MEMORIZANDO: A Palavra de Deus diz que o melhor é obedecer, não pule este
passo importante da meditação: Memorize! ( ) Consegui :D
TIRANDO A LIÇÃO: Você já parou para pensar que a sua vida é dirigida por
diversas lideranças? Em casa suas autoridades são seus pais (ou avós, ou tios...), na
escola são seus professores e diretores, na igreja são seus pastores e líderes de GA,
mas uma coisa você deve ter em mente: a maior de todas elas é Deus, que é o
grande líder da sua vida. Leia 1 Samuel 8:4-8 e marque a correta: 1) Quem se
reuniu em Ramá para falar com Samuel? ( ) Arão e Miriã ( ) o povo ( ) todas as
autoridade de Israel. 2) O que eles queriam? ( ) Um rei ( ) Um novo juiz ( ) que os
filhos de Samuel fossem os novos juízes de Israel. 3) Samuel se agradou do pedido
deles? ( ) Sim ( ) Não. 4) Com este pedido quem o povo estava rejeitando? ( )
Samuel ( ) os filhos de Samuel ( ) a Deus.
O povo de Israel queria um rei para liderá-los,
Samuel não gostou nada dessa história, muito pelo
contrário, isso o desagradou. Por quê? Samuel desde
Teocracia: Governo de
Deus. / teo: Deus
pequeno teve o Senhor como seu líder maior e ele
cracia: governo.
sabia com Deus no comando tudo vai bem, quando o
Democracia: Governo do
povo pediu um Rei desagradou Samuel e
povo. / demo: povo
principalmente ao Senhor, pois mostrou que o povo
cracia: governo
preferia ser governado por um homem (monarquia)
Monarquia: único líder
soberano
do que por Deus. O Senhor é quem deve reinar em
sua vida adolescente, mesmo tendo várias
autoridades, você deve seguir sempre a vontade de
Deus, se algumas das suas autoridades pedirem para você fazer algo que desagrada a
Deus, não faça, pois a autoridade de Deus está acima desta autoridade . E apesar de
você viver em um país democrata, a igreja de Cristo vive sob a teocracia (governo de
Deus) e não na democracia (governo do povo).
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense nisso! Em Atos 5:38-39 diz: “Se o propósito ou atividade deles for de origem
humana, fracassará; se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois
se acharão lutando contra Deus". O povo de Israel além de ter rejeitado o Senhor (ao
eleger um rei) eles estavam levando suas próprias vidas ao fracasso. Faça diferente e
confie em Deus. Ele é o seu líder maior!

Veja o que a Bíblia fala sobre o assunto de hoje. Leia os versículos a seguir e
relacione com a lição correspondente.
1- Números 20:12
( ) A aprovação de Deus é melhor que aprovação dos homens
2-João 12:42-43

( ) Preciso fazer de coração a vontade de Deus.

3-Atos 4:18-19

( ) Quando eu confio em Deus, eu O honro.

4- Efésios 5:6

( ) Devo obedecer a Deus acima de tudo.

DECIDINDO: Samuel, ao longo de sua vida, tomou várias decisões que o aproximaram
de Deus e uma delas foi que ele confiou sua vida por completo na mão do Senhor.
Decida você também! ( ) Entendo que Deus sabe o melhor para mim, por isso entrego
minha vida nas mãos de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como meu Senhor e
Salvador. ( ) A autoridade de Deus sempre será a maior em minha vida.
COMPARTILHANDO: Converse com Deus, peça a Ele força e sabedoria para segui-lo
por toda a sua vida. Ele está disposto a te ouvir. Ore constantemente, orar é
conversar com Deus, Ele é seu líder maior. 

Quarta-feira: Seja diferente do mundo!
“Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele ”. 1 João 2:15

ENTENDENDO: Cite um exemplo de como um adolescente pode está amando o
mundo: ____________________________________________________. Amar
o mundo é quando você dá preferência ao que você deseja e lhe agrada do que aquilo
que o Senhor preparou para você. É você dá as costas a vontade de Deus em sua vida.
Agora coloque o versículo na primeira pessoa do singular: Eu não devo ___________
_______________________________________________________________

MEMORIZANDO: Separe o versículo em 3 partes para lhe ajudar na
memorização. Repita 3 vezes cada parte e depois tente falar completamente.
TIRANDO A LIÇÃO: Como você meditou ontem, as autoridades de Israel
pediram a Samuel que escolhesse um rei para liderá-los já que todas as outras
nações tinham um rei, mas isso desagradou Samuel, pois o povo estava
abandonando a Deus, prestando culto a outros deuses, imitando assim as nações
que não temiam ao Senhor. O povo queria ser igual o mundo em que viviam,
queriam seguir os seus padrões, mesmo que isso fosse largar Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Hoje o cenário não é diferente da época de Samuel. O mundo
ignora os ensinamentos que o Senhor deixou, e você precisa estar atento para
não seguir os padrões que o mundo segue. Se Deus diz em sua palavra que mentir
é pecado, é porque é pecado, não há desculpas. O mundo pode tentar distorcer e
dizer o contrário, há muitas coisas que podemos listar que o mundo tenta mostrar
que é certo, mas Deus não aprova.

Fazer o que agrada a Deus, significa ir contra o que o mundo oferece, vamos
fazer um teste e ver se você tem seguido mais o exemplo do mundo ou mais o
exemplo de Jesus. Marque com sinceridade a alternativa que mais lhe descreve.
Quando você encontra um canal no youtube que parece ser engraçado, mas tem
muitos palavrões e refere-se muito a sexo, você...
a) Não assiste mais e avisa aos seus amigos que não é bom eles assistirem.
b) Ignora e assiste, pois acha que aquilo não lhe influenciará.
Quando você assiste uma série no Netflix, mas percebe que terá cenas imorais e
conteúdo pesado, você...
a) Decide não assistir e procura algo bom e saudável para ter como lazer.
b) Assiste mesmo assim, pois não tem nada a ver assistir uma série com esse
conteúdo, afinal quase todas são desse tipo.
Quando seus amigos lhe incentivam a gostar de alguém e “ficar” com essa pessoa...
a) Você pula fora e diz que ainda não é hora de namorar alguém.
b) Você fica mesmo, pois acha que não pode perder o amor da sua vida.
Complete o quadro e veja o que Deus fala para você:
Eu devo ________ a Deus. Gálatas 1:10
Devo compreender a ..... do Senhor. Efésios 5:17
A vontade de Deus é que eu seja... I Tessalonicenses
4:3
Ser inimigo do mundo, me torna...... de Deus Tiago 4:4

Seguir a Deus, não é fácil, mas se você permanecer firme, lá na frente você
estará colhendo bons frutos e vivendo a perfeita vontade de Deus, enquanto os
outros estarão sofrendo as consequências de ignorarem o que Deus diz ser certo.
Fazer o certo nem sempre é o mais legal, mas não se deixe enganar pelo mundo,
foque no que é eterno e não no que é passageiro. Lembre-se:
O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo
mesmo que ninguém esteja fazendo.

DECIDINDO: Peça a Deus que lhe ajude a tomar as decisões certas, mesmo que
todos façam o errado, decida fazer o certo. Não se deixe amoldar pelo mundo,
mas tenha como espelho a Palavra de Deus, assim terá uma vida abençoada. ( )
Senhor, eu decido fazer o que te agrada, mesmo quando ninguém estiver fazendo
e mesmo que eu esteja sozinho pensando que ninguém está vendo. ( )Decido
deixar de fazer(escreva o pecado)_________________.
COMPARTILHANDO: Compartilhe com Deus as suas dificuldades e peça ajuda
para melhorar. Seja um adolescente diferente do mundo e se precisar, diga ao
seu líder de GA o que você precisa mudar e peça que ele lhe cobre.

