1– Deus não quer que você _____________ práticas __________________ (v.9)
2- Que tipo de coisas repugnantes Deus adverte o seu povo? ________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3– Quanto a essas práticas, o Senhor: ( ) Aceita de boa vontade. ( ) Aceita, mas não
gosta. ( ) Tem repugnância por essas coisas.

Pense Nisso!!! Novateens, a posição de Deus quanto a isso é muito clara, o Senhor tem
repugnância, nojo, aversão a tudo que faz parte do ocultismo, é uma prática condenada por
Deus. Assim como Saul pecou, você também peca quando participa desses meios sombrios e
espíritas. Mas como pode ser isso? Através de brincadeiras do copo, da Tábua Ouija;
assistir filmes macabros e com magias; ouvir músicas espíritas; invocar, chamar por
espíritos; consultar ciganas, adivinhos, médiuns; querer falar com espíritos e mortos; fazer
simpatias, mandingas, magias. Tudo isso é condenado por Deus e contamina você, enchendoo de trevas, sensações e forças negativas e até mesmo espíritas. Adolescente, qualquer
prática que entra em conflito com a Palavra de Deus é desobediência e não traz bem nenhum
a você.
#Verdades bíblicas sobre o ocultismo. Leia os versículos, siga as figuras e complete com
o que se pede: Hebreus 9:27; Êxodo 20:1-6; Atos 16:16-18.
Figuras (emojis)
Versículo
Lição
“Não terás outros ........................ além de
mim. Não farás para ti nenhum
.................................”. – O ocultismo entra
em conflito com o 1º mandamento de
Deus. Você não deve procurar, buscar
ninguém além do Senhor.
Paulo
expulsou
o
espírito
de
..................................... de uma escrava.
No novo testamento a Palavra também
relata a indignação com essas práticas.
“O homem está destinado a morrer
............................. vez”. – Os mortos não
voltam, não reencarnam. O homem
morre uma só vez e depois vem o juízo.
DECIDINDO: Não se contamine com práticas do mundo ou espíritas, isso afastará você de
Deus. Então decida: ( ) Não participarei de brincadeiras sobre ocultismo (copo, tábua,
adivinhações, simpatias). ( ) Consultarei a Bíblia para buscar respostas que preciso e pedirei
conselhos aos meus líderes sobre isso.
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus sinceramente, fale para Ele qualquer
situação ou dúvida que você tenha. O Senhor te responderá! 

Saul
Essa semana você vai meditar sobre a vida de Saul, o primeiro rei de Israel, seu reinado não
agradou o coração de Deus e você vai descobrir o porquê para não cometer os mesmos erros
que Saul cometeu.
Segunda-Feira: Obediência: Chave para Vitória e Sucesso
“Por que vocês me chamam “Senhor, Senhor” e não fazem o que eu digo?
Lucas 6:46
ENTENDENDO: Quem disse essa frase? _____________. (Se você não sabe leia Lucas
6:39). Onde podemos encontrar aquilo que Jesus
disse? ________________. O versículo de hoje
mostra que aquele que tem a Jesus como seu
Perfil do Rei Saul
Senhor, O obedece.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é fácil,
- Da tribo de Benjamin
comece bem a semana e decore logo! ( ) decorei.
- Filho de Quis
TIRANDO A LIÇÃO: O primeiro rei de Israel,
- Primeiro Rei de Israel
Saul, foi exatamente o tipo de líder que Israel
- Jovem de rico e de boa
esperava: um homem alto e bonito, que
aparência, sem igual entre
intimidaria os seus inimigos. Ele era humilde,
os israelitas, os mais altos
reconhecia que sua tribo era a menor de Israel e
batiam no seu ombro (1
sua família a menor da sua tribo (1 Samuel 9:21;
Samuel 9. 1-2)
1 Samuel 15:17). Saul começou bem o seu
- Primeiro Rei de Israel
reinado com uma vitória brilhante sobre os
- Começou a reinar com 30
amonitas, Deus estava com Saul, e assim ele
anos e reinou por 42 anos
ganhou o apoio da nação de Israel e foi aceito
(1 Samuel 13:1)
como rei. Porém aquele rei que era humilde se
tornou envaidecido, passou a agir sem pensar e
começou a desobedecer a Deus. Leia as passagens a seguir e preencha o quadro:
Passagem
1 Samuel
13:5-13

1 Samuel 15:
1-3, 8,13-26

Qual foi a desobediência de
Saul?

Consequência da desobediência?

No versículo de 1 Samuel 15:3, você leu que Deus deu uma ordem muito clara para Saul
“Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao SENHOR para destruição TUDO o que
lhes pertence”. Porém Saul e seu exército NÃO OBEDECERAM POR COMPLETO à ordem
do Senhor, eles pouparam Agague, rei dos Amalequitas, e também os melhores animais
daquele povo. Isso desagradou muito a Deus e Saul foi rejeitado como rei, pois não seguiu
todas as instruções do Senhor. Saul pensou que obedecendo à metade da ordem do Senhor
e não por completo não teria problemas, que Deus não se importaria, que entenderia que foi
por uma boa causa. Mas ele estava totalmente enganado, porque para Deus vale mais
obedecer do que sacrificar.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Em João 14:21 diz que se você ama ao Senhor você deve obedecer aos seus
mandamentos (princípios, ensinamentos) e esses mandamentos estão na Bíblia. Em sua
Palavra, Deus deixa instruções claras de como você deve viver uma vida que agrada ao
Senhor, mas será que você tem obedecido a essas instruções por completo? Ou tem sido
igual Saul, obedecendo somente pela metade. Vamos fazer um teste, seja sincero, marque
aquilo que você tem praticado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------A Bíblia fala...
NÃO MINTA (Provérbios 12:22) ( ) Se fiz algo errado, mas não quero ou tenho medo de
assumir a culpa, eu peço perdão de Deus, mas não conto a verdade para meus pais;
NÃO SEJA IMORAL (Efésios 5:3) ( ) Eu não namoro, porque sei que ainda não é o tempo,
mas às vezes fico com alguém ou tenho um “namorado (a) virtual”.
( ) Apesar de não namorar e nem ficar, assisto séries e filmes imorais que eu sei que
desagrada ao Senhor.
NÃO SEJA DESONESTO (Provérbios 11:1) ( ) Eu não colo, mas dou cola nas provas
MEDITE DIARIAMENTE (Josué 1:8) (
) Eu não medito todos os dias, mas no fim de
semana faço que falta para mostrar para meu líder e ser Top Teens.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: Quando você dedica o seu tempo ao estudo da Palavra, você está obedecendo
ao Senhor. Você marcou algum item acima, então faça sua decisão relacionada a esse item.
( ) Decido contar a verdade aos meus pais ou ao meu líder sobre algo que menti para eles
nos últimos dias; ( ) Decido terminar meu “namoro virtual”; ( ) Decido para de assistir a
série _________________________, pois o conteúdo dela é imoral e não agrada a Deus;
( ) Decido não dar mais cola; ( ) Decido que vou meditar todos os dias essa semana e não
deixar para fazer tudo no sábado.
COMPARTILHANDO: Ore ao Senhor e peça a Ele um coração pronto a obedecê-lo sempre!
Terça-feira: Não trate o Pecado de forma leve
“Jesus respondeu; Digo-lhes a verdade: Todo aquele que vive pecando é escravo
do pecado”. João 8:34

Provérbios 19.11_______________________________________________
2 Timóteo 1.7__________________________________________________
1 João 4.8____________________________________________________
Gálatas 5.22-23________________________________________________
1 Coríntios 10.31________________________________________________
DECIDINDO: Agora é a hora de mostrar o quanto quer agradar a Deus.
Se você marcou SIM para alguma das alternativas do quadro acima, decida ( ) essa semana
mudar de atitude, na hora que alguma emoção quiser me dominar vou
_________________________________________ (diga o que você vai fazer) ( ) Vou
pedir ajuda do meu líder de G.A.
COMPARTILHANDO: Fale pra Deus sua decisão e peça ajuda para ser forte e corajoso
para cumpri-la, peça e ele te ajudará. ( ) orei !!!
Sexta-feira: Deus reprova o ocultismo
“Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta os espíritos, pois vocês
serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês”. Levitico19:31
ENTENDENDO: Para entender melhor o versículo, responda: O que o Senhor diz a
você?_________________________________________________________. Qual o
perigo de se consultar meios espíritas? ______________________________________
___________________________________________________________________
O versículo de hoje é: ( ) uma sugestão ( ) uma ordem.
Isso mesmo, o versículo acima é um mandamento para você, é uma ordem, e deve ser
obedecida; caso contrário, tal desobediência traz consequências perigosas para sua vida.
Como filho (a) de Deus, a sua única certeza e esperança é o Senhor, você não tem motivos
para consultar meios espíritas, brincadeiras
sombrias, contatos do além, porque nada do que
Ocultismo: são práticas de magia
você precisa virá desses meios. Todas essas
com o intuito de descobrir segredos
práticas são chamadas de ocultismo, e são
do passado ou do futuro; prejudicar
práticas que afasta você do Senhor.
ou ajudar alguém; ou fazer cura
MEMORIZANDO: A Palavra de Deus tem todas
através de objetos de magia, tudo
as respostas que você precisa, não é necessário
por meios espíritas e sombrios,
recorrer a qualquer outro meio. Confie na Palavra
e guarde-a no seu coração para não ser contaminado. Avance só depois de decorar. ( ) Ok.
TIRANDO A LIÇÃO: Como você tem visto durante esta semana, o Senhor Deus se afastou
de Saul devido a vários pecados que ele cometeu, e um deles foi o pecado de consultar os
espíritos (1 Samuel 28:3;8-20). Naquela época Saul já havia expulsado todos os médiuns
(pessoas que consultam espíritos) do país, mas apesar de sua própria ordem e de conhecer
a posição de Deus quanto a isso, ele procurou uma mulher para consultar um espírito, pois
Samuel já havia morrido e o Senhor não respondia mais a Saul. Saul tinha tanta consciência
de que estava pecando que tentou fazer tudo de modo escondido. Para entende melhor, leia
Deuteronômio 18:9-14 e responda a seguir:

( ) ira ( ) medo ( ) inveja ( ) paixão...; Se você marcou todas as alternativas, acertou. Hoje
você vai meditar como ter mais cuidado e trabalhar melhor o nosso lado emocional tendo
como exemplo o rei Saul.
MEMORIZANDO: Seu cérebro já está treinado, fale 5X esse versículo em voz alta e grave
na sua mente. Vamos lá!! ( ) Consegui!
TIRANDO A LIÇÃO: Leia 1 Samuel 18.6-12 e responda das seguintes perguntas: 1) Nesse
texto encontram-se três tipos de emoções, quais são? ____,
_______, __________,___________. 2) Essas emoções foram boas ou ruins?
__________ 3) A inveja gera muitas outras emoções negativas como: baixa autoestima,
falta de do mínio próprio, medo, ódio, culpa. ira, e muitas outras. Saul foi dominado por
ela e pelo medo, pois sabia que Deus, o tinha substituído por Davi. Mas você Nova Teens,
pode fazer diferente, mostre que você não é igual à maioria dos adolescentes, enquanto
muitos estão se deixando levar pela ira, paixões, medo, depressão, inveja, você tem que lutar
contra essas emoções, você precisa dizer NÃO ao que você sabe que está errado e que vai
desagradar a Deus. Quando você se deixa levar por essas emoções negativas, todo o seu
futuro pode ser comprometido. Que futuro? O que Deus preparou para você (1 Corintios
2.9) mesmo antes de você nascer (Salmos 139.16).
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Adolescente, Deus te criou com sentimentos e emoções, o problema é que
eles também foram afetados pelo pecado, que distorceu tudo o que o Senhor havia feito de
maneira perfeita. A Bíblia narra a saga de um personagem que começou seu ministério com
alegria e prosperidade, mas, terminou com dor e amargura: O rei Saul conduziu sua jornada
com ciúme, inveja, ira, dor, fracasso, vergonha, tragédia e, por fim, a própria morte. Você
não deve deixar que tuas emoções te dominem, você deve viver pela verdade. E o que é viver
pela Verdade? É viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com sua Palavra.
----------------------------------------------------------------------------------------------Leia as alternativas no quadro abaixo e marque sim ou não:
SIM
Ando muito agitado e
irritado
Estou de mal com alguém
Sou uma pessoa má e
mereço punição
Tenho medo de ficar
sozinho
Sinto-me desmotivado
ultimamente
Já pensei em suicídio

NÃO

SIM

NÃO

Estou com problemas em
casa
Estou com problemas na
escola
Não tenho amigos
verdadeiros
Tenho medo do escuro
Fico irado com qualquer
coisa
Não sou uma pessoa
confiável

Você não deve deixar que suas emoções te dominem, você deve viver pela verdade. E o que
é viver pela Verdade? É viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com sua Palavra.
Leia os versículos abaixo e escreva o que você entende sobre cada um:

ENTENDENDO: Você sabe o significado de escravo? Procure no dicionário o significado:
__________________________________________________. Por que o versículo
acima diz que quem vive pecando é escravo do pecado? _____________
____________________________________________________________
Segundo o dicionário, escravo é aquele que está submetido à vontade de um senhor, a quem
pertence como propriedade; ou a um poder ou força incontrolável. Por isso o verso diz que
quem vive pecando é escravo do pecado. Hoje adolescente você vai conhecer a história de
um homem que era escravo do pecado! Está preparado para ouvir a voz de Deus e saber se
você também tem sido escravo do pecado?
MEMORIZANDO: Alerta Spoiler! Se você não quer ser escravo do pecado, sua arma será
a Palavra de Deus. Por isso, memorize o versículo. ( ) Memorizei.
TIRANDO A LIÇÃO: Como você meditou ontem, Saul desobedeceu a Deus várias vezes ao
ponto de Deus rejeitá-lo com rei. Saul pecou contra Deus e não se arrependeu de todo
coração. Saul era escravo do pecado. Ele confiava em suas próprias forças e não no Senhor.
Saul cometeu 3 erros, 2 você meditou na segunda-feira, quais foram?__
_______________________________________________________________
O terceiro está em 1 Samuel 28:11-20, o que ele fez que o Senhor abominava? _____
_______________________________________________________________
Samuel repreendeu Saul várias vezes, mas ele sempre se mostrava orgulhoso (1 Samuel 15:
16-18) e endureceu o seu coração. Saul não tratava o pecado como pecado, ele confiava em
si mesmo e achava que seus planos eram melhores que o de Deus, ele foi desobediente e
rebelde, e o mais triste, Saul não reconheceu seus erros perante Deus e nem mudou de
atitude, ele só justificava e jogava a culpa de seus erros nas costas de outros. Leia 1 Samuel
16:14-15
e
diga
qual
foi
o
resultado
de
tudo
isso:
__________
_______________________________________________________________
Pense Nisso!!! Viver pecando ou viver em desobediência, é uma escolha. Escolha pela qual
você é responsável! Assim como Saul, talvez você também esteja brincando com o pecado,
você toma decisões que vai parar de mentir, de colar, que não vai ver pornografia, que vai
dizer não quando alguém lhe oferecer drogas, que vai se afastar daquele (a) menino (a) que
fica te mandando mensagens, que não vai mais assistir aquela série que você sabe que não
agrada a Deus, porém não as coloca em prática e pensa que está tudo bem, que isso não terá
consequências, que Deus não vai te cobrar. Deus está te ensinando hoje a não ser conivente
com seus erros. Então se você sabe que Deus não se agrada de algo em sua vida, não finja
que não acontece, não fique justificando na sua mente os “porquês” dos seus erros e não
tente encontrar culpados para as suas escolhas.
----------------------------------------------------------------------------------------------A seguir responda o que é cada uma das atitudes perante os olhos de Deus.
Tratar seus pais com ignorância e sem respeito, é ___________________________
Assistir conteúdos imorais no YouTube e Netflix, é __________________________
Mentir para os seus pais e líderes, é _____________________________________
Ser desonesto na escola ou na sua meditação, é _____________________________
Não cumprir o que Deus lhe pede e fazer do seu jeito, é _______________________

Se você respondeu que tudo isso é pecado, você está certo, não brinque ou ignore o pecado
em sua vida, busque ser limpo diante de Deus e se esforce para não sair perdendo no final,
como foi com Saul.
- Descubra o versículo e veja esse recadinho de Deus para você:
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DECIDINDO: Deus falou com você hoje? Ele quer que você tome decisões, Ele te ama e não
quer que você tenha o mesmo fim de Saul. Ainda dá tempo adolescente. Decida mudar e
viver uma vida plena na presença de Deus. ( ) Decido não ser como Saul e me arrepender
verdadeiramente desse(s) pecado(s):___________________________. (
) Decido
confessar para o meu líder o que tem me afastado de Deus e pedir ajuda dele para que me
cobre a respeito.
COMPARTILHANDO: Senhor, me perdoe, sou falho (a), eu quero te agradar e viver uma
vida que te agrade, não quero deixar de receber as bênçãos que o Senhor tem para mim por
causa de uma vida de pecado.
Quarta-feira: Não menospreze o que Deus te deu.

“Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das
luzes, que não muda como sombras inconstantes”. Tiago 1:17
ENTENDENDO: O que é dádiva? ( ) Doar espontaneamente ( ) Doar por obrigação.
O que significa a expressão “vem do alto” ( ) Vem de
pessoas mais altas; ( ) Vem de Deus. Quem é o Pai das
Dom:
um
presente
Luzes? _________. A resposta é Deus, Ele não muda, ao
recebido de Deus.
longo da história tem presenteado os homens com muitos
dons, e o Senhor também tem te presenteado com um ou
mais dons para ajudar em Sua obra, use bem esse talento de todas as formas que Senhor
colocar em seu coração.
MEMORIZANDO: Na Bíblia diz que quem guarda a Palavra de Deus no seu coração terá
vida longa, prosperidade e paz. Você quer tudo isso? Então memorize agora mesmo ( )
Consegui 
TIRANDO A LIÇÃO: Você tem meditado sobre a vida de Saul e algumas atitudes que ele
tomou, as quais foram totalmente fora dos princípios do Senhor; e claro, as consequências

de cada uma. Mas hoje você vai meditar que quando Deus te dá algo, você deve usar para
o Reino de Deus.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Saul foi ungido rei (I Samuel 10:1) e ele tinha
absolutamente tudo para ser um rei segundo o coração de Deus,
mas, o que ele preferiu fazer? Saul preferiu desobedecer (I
Samuel 13:13-14) e não confiar em Deus. Saul não aproveitou a
oportunidade de ser Rei de Israel para levar o povo a se aproximar
mais de Deus e obedecê-lo. Deus tinha o ungido rei, e se Saul
tivesse permanecido dentro da vontade de Deus, a história seria diferente, talvez nessa
meditação você estivesse aprendendo com seus acertos e não com seus erros. Deus dá a
cada um dos seus filhos dons e talentos para serem usados em sua obra, e Ele também deu
isso a você. Entenda adolescente, que o seu talento é um presente de Deus. E sabe o que o
Senhor quer que você faça com os seus dons? Use para servir os outros e contribuir
fielmente com a obra dEle.
----------------------------------------------------------------------------------------------Adolescente, quais talentos você considera que tem? (exemplo: cantar, tocar algum
instrumento, ensinar, desenhar, escrever, etc.) ____________________________
____________________________________________________________
Como você tem usado os seus talentos? Você tem usado para o Reino de Deus? Ou tem
desperdiçado com outras coisas? ______________________________
____________________________________________________________
“Há diferentes formas de _______, mas
“Até que todos alcancemos a ______ da
é o mesmo Deus quem efetua ____ em
fé e do ____________ do Filho de Deus.”
todos.” 1Coríntios 12:4-6
Efésios 4:11-13
“... de forma que em todas as ______
Deus seja ___________...”
1 Pedro
4:10-11

“Temos diferentes ______, de acordo com
a ______ que nos foi dada.” Romanos
12:4-8

DECIDINDO: Decida entregar toda a sua vida nas mãos de Deus, inclusive usando os seus
talentos para a obra dEle. ( ) Decido que eu vou usar um dos meus talentos (coloque qual)
essa semana para abençoar a vida de alguém. (Se você tiver dúvida como usar seu talento
para abençoar alguém, peça ajuda do seu líder.)
COMPARTILHANDO: Converse com Deus, peça para Ele te ajudar a desenvolver e
aperfeiçoar cada vez mais o seu talento para assim servi-lo de todo o seu coração. Até
amanhã =)
Quinta-feira: Cuidado com suas emoções!

“O homem que não tem bom senso não quer saber das realidades da vida, quer
apenas viver na base de suas emoções”. Provérbios 18.2 (VIVA)

ENTENDENDO: Leia o versículo novamente e responda: Quem você entende que não tem
bom senso? ( ) Homem tolo ( ) Homem sábio; quais os tipos de emoções que você conhece?

