deixava de lado os mandamentos de Deus. E como você tem aprendido, isso teve graves
consequências para ele e sua família.

----------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com 1 Samuel 31:7 marque a alternativa correta.
Quem ocupou as terras de Israel após a morte de Saul?
( ) Os benjamitas. ( ) O povo de Judá. ( ) Os filisteus.
Qual foi a reação dos israelitas?
( ) Eles se encheram de coragem. ( ) Saíram para guerrear. ( ) Fugiram e
abandonaram suas cidades.
Após que notícia os israelitas tomaram essa decisão?
( ) Quando descobriram que Davi morreu. ( ) Quando descobriram que o exército
fugiu e Saul morreu.
 Em 1 Samuel 31 descreve o fim da vida de Saul e como foi a sua última batalha.
Leia os versículos de 8-13 deste mesmo capítulo e procure as respostas no
caça-palavras
1) Os filisteus foram _________ os mortos
e encontraram os corpos de _______ e dos
seus 3 _________. Eles cortaram a cabeça de
Saul, pegaram suas _____ e penduraram seu
corpo no _____ de Bete-Seã
2) Os habitantes de ___________ quando
ficaram sabendo que os filisteus tinham feito
a Saul e aos seus filhos, os mais _________
dentre eles foram durante a noite a
_________e baixaram os corpos de Saul e
seus filhos. Os habitantes de Jabes-Gileade enterraram seus _______ e jejuaram
por ________ dias.
-----------------------------------------------------------------------------------------O fim da vida de Saul foi trágico, por causa de sua desobediência e infidelidade,
ele não seguiu os mandamentos de Deus. Sabe o que você pode aprender com isso?
Seja FIEL A DEUS! Em todos os momentos da sua vida e em todas as situações.
Sempre que você não souber o que fazer, leia o manual de instrução, a Bíblia, peça
ajuda de alguém mais espiritual que você e não permita que nada e nem ninguém
afaste você do Senhor. Seja fiel a Deus e você terá um grande futuro.
DECIDINDO: Esta semana você fez muitas decisões importantes, você já cumpriu ( )
Sim ( ) Não. Se você ainda não cumpriu, decida cumprir. ( ) Eu decido que vou cumprir
ainda hoje o que ficou pendente das minhas decisões da semana, pois quero agradar ao
Senhor e ser fiel a Ele.
COMPARTILHANDO: Senhor, quero ter um coração igual ao teu, te agradar em todos
os momentos.

Rei Saul
PaRte 2
Essa semana você vai continuar meditando sobre a vida de Saul, você vai aprender
um pouco mais como ele se tornou Rei, sobre seu relacionamento com Davi e sobre
o fim da sua história. Para isso você deve ler os textos e responder as atividades.
Segunda-feira – Deus cuida de você
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas
gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19

Leia 1 Samuel 9, e vamos revisar a história de Saul respondendo as
atividades
 Havia um homem chamado Quis na tribo de Benjamim, era rico e importante
naquela região, ele tinha um filho que era considerado o mais “presença” da tribo
de Benjamim e do próprio país. Siga as coordenadas do quadro. Descubra o nome
do filho de Quis.
S
2

L
5

P
3

O
8

B
11
____

R
10

U
4

T
9

C
7

A
12

D
1

E
6

____ ____ ____

2
12
4
5
 Algumas jumentas que pertenciam a Quis se perderam, ele então pediu a seu
filho e a um empregado que fossem procurar. Dica: Leia 1 Samuel 9:4-8.
Marque os lugares por onde eles passaram procurando as jumentas:
( ) Montes de Efraim ( ) Monte Moriá ( ) Região de Salisa ( ) Deserto do
Saara ( ) Distrito de Saalim ( ) Território de Benjamim ( ) Território de
Judá
( ) Distrito de Zufe ( ) Território de Naftali
 Eles acharam as jumentas? ( ) Sim ( ) Não
 O que Saul disse ao empregado? _________________________________
____________________________________________________________
 Qual foi a ideia do empregado? _________________________________
___________________________________________________________.
Os dois resolveram encontrar o homem de Deus, esse homem era Samuel. Saul e o
seu empregado se prepararam para o momento do encontro com o profeta. Leia 1
Samuel 9:7-14. Desenhe em cada quadrado o que aconteceu.

O empregado tinha
uma pequena quantia
de prata

O povo estava indo
oferecer um sacrifício a
Deus.

Na cidade encontraram
Samuel

 Leia 1 Samuel 9:15-27 e coloque na ordem dos acontecimentos
( ) O Senhor revelou a Samuel que enviaria um homem da terra de Benjamim, e
ele deveria ser ungido como líder do povo de Israel, pois libertaria o povo de Deus
das mãos dos filisteus;
( ) Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem lhe
falei; ele governará o meu povo";
( ) Saul aproximou-se de Samuel procurando o vidente e Samuel informou que
ele era o vidente, e que naquele dia Saul comeria com ele e que no outro dia ele
lhe contaria tudo que Saul queria saber, e que as jumentas já haviam sido
encontradas.
( ) Samuel diz a Saul que a ele e a toda família de seu pai pertencerá tudo que
é precioso em Israel
( ) Saul respondeu a Samuel: "Acaso não sou eu um benjamita, da menor das
tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo
de Benjamim?
( ) Samuel leva Saul e seu servo para uma sala e dá a eles o lugar de honra entre
os convidados e lhe ofereceu a melhor parte da comida.
( ) Ao romper do dia, Samuel chama Saul para conversar para lhe entregar uma
mensagem da parte de Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Você percebeu como Deus cuida dos seus filhos? O mais interessante é
que Samuel já esperava esse encontro com Saul, pois o Senhor Deus já o havia avisado
(I Samuel 9:15-16). Deus já havia escolhido Saul para ser ungido o rei de Israel. O
Senhor já havia preparado toda a situação das jumentas para esse encontro acontecer.
Não foi coincidência, adolescente, tenha certeza que Deus faz de tudo para estar com
você, Ele cuida dos seus filhos, se importa com você, Ele não te deixa desamparado
mesmo que você esteja em dificuldades. Busque o Senhor e confie nEle, pois Deus tem
o controle de tudo.
-----------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: Tem alguma coisa que você precisa confiar em Deus? O que é ? _____
_______________________________( ) Decido que esta semana vou orar ao
Senhor e apresentar esse problema para Ele. (
) Decido que vou confiar que Deus

Pense Nisso!!! Hoje podemos aprender com Saul que nunca é tarde para reconhecer
os nossos erros e pecados, por menor que eles sejam, seja uma perseguição
invejosa, ou uma mentira que aparentemente não vai afetar ninguém. Não seja como
Saul, que deixou ser dominado por suas emoções. Ele só se arrependeu quando viu
que não adiantaria mais lutar com suas forças contra o que Deus já havia designado
para sua vida. Você Nova Teens já sabe o que Deus quer para sua vida? Você tem
deixado suas emoções te dominar, mesmo sabendo que está errado? Hoje é o dia
de você confessar seu erro, seu pecado, aquilo que tem impedido de você crescer
com Deus. Faça essa confissão e siga seu caminho em paz assim como fizeram Davi
e Saul depois que se perdoaram.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

DECIDINDO: Tem algum pecado que você precisa confessar para Deus? Tem algo que
você sempre ouve nos cultos e vê na meditação que desagrada a Deus, mas que você
continua fazendo? Hoje é dia de dar uma basta neste pecado. ( ) Decido orar ao
Senhor agora e confessar os pecados que tem me dominado; ( ) Decido que vou fazer
uma lista até sexta de como vou fazer para evitar a zona de tentação para não pecar (
) Fiz a lista. (
) Decido confessar para meu líder aquilo que estou fazendo que
desagrada a Deus.
COMPARTILHANDO: Senhor, sei que sou pecador e que tenho feito coisas que
desagradam a Ti, mas hoje quero te pedir perdão. Me ajuda a pensar em estratégias
para fugir da zona de tentação, quero agradar a Ti. Amém

Sexta-feira: Coração fiel a Deus
“Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me
um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome.” Salmos 86:11

Leia 1 Samuel 31:1-6 e enumere as afirmações abaixo em ordem crescente de 1
até 7.
( ) Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos.
( ) Muitos israelitas morreram no monte Gilboa.
( ) Os filhos de Saul morreram.
( ) Saul foi gravemente ferido.
( ) O escudeiro de Saul jogou-se em cima de uma espada e morreu.
( ) Saul pede para seu escudeiro o matar.
( ) Saul se joga em cima de sua própria espada.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Saul foi desobediente e infiel a Deus em muitas coisas ao longo de sua
vida. Ele poderia ter sido um grande Rei e liderar Israel por muitos anos e de forma
vitoriosa, mas no final das contas, Saul só seguia suas próprias emoções e desejos.
Quando pressionado pelos acontecimentos ao seu redor, Saul quebrava as regras e

Complete: Saul saiu à procura de Davi no deserto com.........................soldados e
acampou na colina .......................em frente ao deserto......................, mas Davi mandou
espiões verificarem se Saul tinha de fato acompanhado o exército. Mais tarde Davi
e ......................... desceram ao acampamento de Saul.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje deve ser uma prioridade em sua vida
diária. Decorei ( )
Coloque as cenas na ordem de seus acontecimentos.

está cuidando de mim e toda vez nesta semana que ficar ansioso por alguma coisa vou
falar o versículo que decorei hoje. contar a verdade aos meus pais ou ao meu líder sobre
algo que menti para eles nos últimos dias; ( ) Decido que vou meditar todos os dias
essa semana para aprender mais sobre o que Deus quer para minha vida.
COMPARTILHANDO: Ore ao Senhor, entregue para Ele suas preocupações, pois Ele
tem cuidado de você.

Terça – feira – Deus te dá Coragem
Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam
fortes. 1 Coríntios 16:13

Leia 1 Samuel 10 e responda as atividades
1) O que foi derramado sobre a cabeça de Saul? ________________________
2) O que Saul encontrará quando sair?________________________________
3)O que os homens em Betel estão levando para Saul? ____________________
____________________________________________________________
4) O que Saul deve aceitar em Betel? ________________________________
____________________________________________________________
Leia 1 Samuel 10:2-8 e ajude Saul a encontra o caminho dito por Samuel.
Betel
Zelza
Gilgal

1) Davi e Abisai entraram a noite no acampamento enquanto todos dormiam
2) Absai queria muito matar Saul com sua lança, mas Davi disse Não, porque não
devemos tocar naquilo que foi imposto por Deus
3) Davi pegou a lança e o jarro que estava ao lado de Saul, foi para uma colina e
começou a gritar para o exército, e Saul reconheceu sua voz e fizeram um trato de
paz.
4) Davi manda devolver os utensílios levados e disse que Deus recompensa a justiça e a
fidelidade de ambos os lados
5) Davi segue seu caminho e Saul volta pra casa com seu exército.

Certo ou Errado?
( ) Ao reconhecer a voz de Davi, Saul entende quão honrosa foi sua atitude e o
chama de filho.
( ) Se a perseguição viesse de Deus, Davi sugere uma oferta a Deus, mas se
fosse de homens que esses sejam amaldiçoados.
( ) Saul reconhece que é um pecador.
( ) Davi retorna com Saul e o perdoa por ter tentado matá-lo.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Cidade
Nova

Zona leste

Japiim

Gibeá

Leia 1 Samuel 10:6 e 9 e 2 Coríntios 5:17. E diga a relação entre esses dois
versículos:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------Em 1 Samuel 10:9b diz que o Senhor mudou o coração de Saul e em Salmos 34:18
diz que o Senhor está perto dos que tem um coração quebrantado. Você sabe o que
é ter um coração quebrantado? É um coração moldado por Deus, um coração
totalmente transformado por Cristo. Como você leu em 2 Coríntios 5:17, você é

uma nova criatura quando aceita a Cristo como dono de sua vida,
tudo o que você já passou não importa mais, o Senhor fala que você
deve aliviar a sua bagagem, Ele assumirá todo o peso, Jesus foi
enviado para pagar um alto preço pelo meu e o seu pecado. Você já
tomou a decisão de seguir a Cristo e O deixar ter total controle de
sua vida? Se não tomou, faça isso agora e deixe Jesus mudar o seu
coração.
-----------------------------------------------------------------------------------------Leia 1 Samuel 10, a partir do versículo 17. Depois que Samuel ungiu Saul, ele
convocou o povo de Israel ao Senhor e pediu para eles se apresentarem de
acordo com as suas tribos e clãs. Preencha o quadro corretamente, colocando
quem foi escolhido.
Tribo Escolhida
Clã Escolhida
O escolhido
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Saul já sabia que seria o primeiro rei de Israel, porém ele teve medo e
se escondeu. Geralmente nos escondemos de responsabilidades importantes porque
temos medo do fracasso, pelo o que outros pensarão ou possivelmente porque nos
sentimos inseguros de como proceder. Adolescente tenha coragem para cumprir
aquilo que Deus ordena para você, honre a Deus na sua escola, na sua família e entre
seus amigos. no versículo 26 mostra que Deus sempre coloca pessoas para te ajudar,
como colocou guerreiros para acompanhar Saul.
DECIDINDO: Do que você tem medo? __________________________________.
(
) Decido que não vou deixar o medo me dominar e vou falar de Jesus para meus
amigos; ( ) Decido que vou escrever o versículo de hoje e colocar em um lugar visível
no meu quarto.
COMPARTILHANDO Deus, tira todo o medo de dentro do meu coração, me ajuda a
viver o propósito da minha vida com coragem no Senhor, Amém!!
Quarta–feira – Deus está a frente das tuas batalhas
Confiem para sempre no Senhor, porque no Senhor Deus vocês encontrarão a força
que nunca se acaba. Isaías 26:4

Leia 1 Samuel 11 e coloque V ou F nas afirmativas abaixo:
( ) Golias foi o amonita que avançou contra a cidade de Jabes-Gileade.
( ) O tratado proposto pelo amonita foi de arrancar o olho direito de cada israelita
e humilhá-los.
( ) Jabes-Gileade era a cidade de Saul. Os homens de Jabes disseram a Saul da
ameaça dos amonitas e ele ficou furioso, apanhou três bois, cortou-os em pedaços
e enviou a todo Israel.

( ) O Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele ficou furioso quando ficou sabendo
o que os amonitas queriam fazer com Jabes-Gileade.
( ) As tribos de Dã e Gade não foram guerrear junto com Saul.
( ) Saul reuniu o povo israelita em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30
mil de Judá.
( ) Saul reuniu os soldados em 3 grupos, entraram de madrugada no acampamento
amonita e os mataram até a hora mais quente do dia.
Complete: O povo disse a Samuel: Quem foi que ________: Será que ________
vai _______ sobre ______? Traze-nos esses homens, e nós os ____________.
Saul disse: Hoje ninguém será _______, pois neste dia o ________ trouxe
_______________ a _________. ( 1 Samuel 11. __, __)
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Deus já tinha escolhido Saul como rei de Israel, e ele já tinha
sido apresentado ao povo, mas algumas pessoas demonstravam resistência. Portanto,
Saul precisava tirar a imagem de medroso que passou quando se escondeu no meio das
bagagens. O povo precisava enxergar em Saul um guerreiro valente que não temia
combater os inimigos de Israel. Deus, que sabe todas as coisas, proporcionou este
momento para confirmar diante do povo de Israel e de seus inimigos, que Saul estava
pronto para reinar. Saul ganhou essa batalha porque confiou que Deus estava com ele.
Adolescente, hoje em dia você não trava batalhas físicas, mas está sempre lutando
contra o pecado, ele é o seu inimigo. E nesta luta contra o pecado muitas pessoas vão
quer te desanimar, vão querer te convencer que você não vai conseguir vencer ou fazer
você acreditar que você não é filho de Deus, te acusam e dizem até que Deus não te
ama e que não se importa com você. Não acredite nisso. Deus te ama e sempre estará
com você (Hebreus 13.5b)! Ele está à frente das suas batalhas. Confie!
---------------------------------------------------------------------------------------------DECIDINDO: Na luta contra pecado muitas pessoas vão tentar te desanimar e fazer
você desistir, mas decida permanecer firme e tome decisões que fará de você um
adolescente de sucesso. ( ) Decido que ainda esta semana vou sair dos grupos do
whatsapp que me incentivam a fazer aquilo que desagrada a Deus; ( ) Decido que vou
parar de assistir séries e filmes que me levam a pecar; ( ) Decido que vou me afastar
desta amizade _____________ que me incentiva a desistir de servir a Deus.
COMPARTILHANDO: Deus, sei que estás a frente das minhas batalhas, então me
ajuda a não ter medo, pois sei que estás agindo. Amém

Quinta-feira – Confesse seus Pecados e os Abandone
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona
encontra misericórdia. Provérbios 28:13

Leia 1 Samuel 26 e responda as atividades:

