delas é que agora você pode ter um relacionamento íntimo com Deus, você tem livro
acesso a Ele, você pode constantemente conversar com Deus sem intermédio de
ninguém, em qualquer momento, em qualquer lugar, Deus está com você.

---------------------------------------------------------------------------

Pense Nisso!!! Você já sabe dizer qual é sua identidade? Você pode responder que
é Filho de Deus? Em quase todos os dias dessa semana perguntamos se você já
aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e pergunto novamente: Você já O
aceitou? Você pode dizer EU SOU FILHO DE DEUS? Adolescente, não perca mais
tempo, Deus quer fazer tanta coisa em sua vida e através da sua vida, mas para
isso você deve ter o coração voltado para Ele, você deve buscar a sua vontade e
obedecer a sua Palavra. Hoje é o dia, tome essa decisão e faça parte da Família de
Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------Deus tem muitas bênçãos para seus filhos, leia as passagens bíblicas e complete o
quadro como se pede.
Versículo
Promessa
Deuteronômio 31:8
Mateus 6:31-33
João 16:33
Filipenses 4:19
1 João 1:9
1 João 2:25
1 João 3:2
Essas são só algumas das promessas do Senhor para sua vida, existem muitas
outras, e você vai descobrir conforme vai conhecer mais a Palavra do Senhor.
DECIDINDO: Que semana maravilhosa, é tão bom saber que você foi escolhido,
resgato, perdoado, amada e abençoado, por isso não termine a semana sem tomar
decisões que refletirão na sua identidade como filho de Deus. ( ) Vou listar e
colocar em um lugar visível as promessas de Deus para minha vida; ( ) Decido que
como filho de Deus, não vou assistir séries e filmes que meus amigos que eu sei
que o conteúdo desagrada a Deus. E para você que ainda não tomou a decisão por
Cristo. ( ) Decido aceitar a Cristo como Senhor e Salvador
COMPARTILHANDO:  Deus, hoje eu só quero agradecer por minha
identidade, por ser Seu filho. Agradecer, porque o Senhor me escolheu, me
resgatou, me perdoou, me amou e me abençoou.

IdentIdade
FILHO de deUS
Alguma vez você já pensou que não tem um propósito, que você nasceu por um erro
dos seus pais ou que simplesmente não deveria ter nascido? E já se perguntou quem
realmente você é? Essa semana você vai descobrir a sua identidade, quem você é
diante de Deus.
Segunda-feira: Escolhido por Deus
“Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em sua presença.” Efésios 1:4
ENTENDENDO: O nosso versículo de hoje é Efésios 1.4 que fala que Deus
escolheu você para ter uma vida diferente ao que é pregada e divulgada no mundo,
você foi escolhido por Ele para viver uma vida irrepreensível e santa.
Para entender melhor o versículo de hoje você deve pesquisar algumas palavras e
marcar o significado correto.
Escolher: ( ) manifestar preferência ( ) Não preferir; Santo: ( ) impuro e
imperfeito ( ) puro e perfeito; Irrepreensível ( ) Que tem o que acusa-lo ( ) não
dá margem a repreensão ou censura. Presença: ( ) estar diante de alguém ( )
Ausente. Agora que seja sabe o significado das palavras torne o versículo
pessoal/individual “Porque Deus me escolheu ___________________________
____________________________________________________________
Nunca duvide disso, você é escolhido de Deus, filho Dele.
MEMORIZANDO: Você sabia que existe vários métodos para ajudar a você a
decorar a Palavra de Deus? Exemplo: Música, repetição, mímica, desenho,
gravação... Então não perca tempo e escolha um método para decorar de forma
rápida e divertida
TIRANDO A LIÇÃO: Você sabe quem você é? Quando você não sabe quem é,
acaba vivendo buscando a aprovação de outras pessoas. Mas hoje quero te dizer
que Deus oferece muito mais a você, você tem uma Identidade em Cristo, você é
FILHO DE DEUS. Temos uma boa notícia para você “Deus não comete erros”, você
tem um propósito, o Senhor que que você viva na verdadeira identidade que Ele lhe
deu.
Leia o Salmos 139:15-16 e responda quando Deus conheceu você:

Pense Nisso!! Você viu que Deus planejou você em todos os detalhes, porque você
foi ESCOLHIDO por Ele, e se você ainda respira é porque Ele deseja que viva
conforme a Sua vontade aqui na Terra. Você quer conhecer a identidade que Deus
te deu? Você deve se aproximar de Deus, conhecê-Lo melhor,
quanto mais você se aproxima de Deus, mas você entenderá a
vontade Dele para sua vida, pois Ele te criou e sabe o que é melhor
pra você. Busque viver uma vida santa e irrepreensível, isso não
significa que você não vai pecar, mas que o pecado vai ser um
acidente em sua vida, não algo constante. Assim como Deus te escolheu, escolha
Ele, escolha a identidade: EU SOU FILHO DE DEUS.
-----------------------------------------------------------------------------------------Deus te escolheu para ser Filho e como filho você tem algumas missões, leia os
versículos a seguir e diga quais são elas.
Versículo
Missão
João 15:16
Colossenses
3:12
1 Pedro 2:9
DECIDINDO: Hoje você precisa decidir quem você quer seguir: Deus que te
escolheu e te criou ou pessoas que levam você fazer coisas que desagradam a Deus.
( ) Decido seguir a Cristo e por isso meditar os 5 dias da semana para aprender
mais sobre minha Identidade em Cristo.
COMPARTILHANDO:  Se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua
vida a Jesus, hoje Ele está lhe chamando, faça uma oração sincera dizendo isso
para Ele. E se você ainda não sabe sua identidade em Cristo, peça para Deus te
mostrar.
Terça-feira: Resgatado por Deus
“Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de
Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade” Efésios 1.5
ENTENDENDO: Para você entender melhor procure os sinônimos das seguintes
palavras: Predestinou___________________________________________
Adotado ___________________________________Propósito___________
_______________________________. Agora reescreva o versículo de hoje
substituindo as palavras pesquisadas pelos significados que você
encontrou:______________
____________________________________________________________
____________________________Em outra versão diz assim: Deus já havia

honra, te livra, te abençoa, te supre e te surpreende com Sua graça. Lembre-se
que o que define você, não são as circunstâncias da vida. O que define sua vida é
quem o Pai diz que você é, e você é um FILHO AMADO!
-----------------------------------------------------------------------------------------Veja mais verdades do amor de Deus, preenchendo as Palavras Cruzadas: Vertical:
1 – O amor faz somente o bem; 4 – Simboliza o amor de Deus por nós; 5 –Deus é (1
João4:8). Horizontal: 2 – O amor tudo sofre; 3- O verdadeiro amor de Deus é .......
; 6 – Se entregou e deu a sua vida por amor.
DECIDINDO: Seja um filho amado, de verdade, Nova Teens. Reflita o amor que
Deus te deu, mostre-se acessível aos outros, você motivará as pessoas a se
aproximar de Deus, o generoso Pai do céu”. Então Decida: ( ) Esta semana vou
falar do amor de Deus para um amigo; ( ) Vou escolher um amigo para mandar uma
mensagem falando amor de Deus por ele, ainda esta semana. ( ) Vou fazer uma
lista de 10 coisas que percebo o amor de Deus para comigo (mostre para seu líder
no fim de semana).
COMPARTILHANDO: Converse com Deus, agradeça a Deus por seu grande amor
e diga o quanto você precisa aprender e amar.
Sexta-feira: Abençoado por Cristo
Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os
que o invocam Romanos 10:12
ENTENDENDO: Este versículo traz uma promessa do Senhor diante de uma
atitude sua, preencha o quadro como se pede:
Se eu....
Promessa do Senhor

Você sabe o significado de Invocar? Coloque aqui _______________________
____________________________________________________________
Deus que abençoar a todos que chamam por Ele, que o aceitam como Senhor e
Salvador de suas vidas.
MEMORIZANDO: Este é o último versículo da semana, não desanime, memorize
para você sempre lembrar desta promessa maravilhosa que Deus tem para seus
filhos. Aproveite e revise os versículos da semana.
TIRANDO A LIÇÃO: Você já meditou nesta semana que como Filho de Deus, você
foi: ESCOLHIDO, RESGATADO, PERDOADO E AMADO. E
hoje você além de tudo isso que já é fantástico, você também é
ABENÇOADO por Deus. O preço que Jesus pagou por você na
cruz, além de trazer o perdão, trouxe muitas bênçãos e a maior

DECIDINDO: Se você já tem o perdão de Deus decida viver de forma que agrade
a Deus. ( ) Decido largar esse pecado:___________________ e pedir ajuda do
meu líder. E se você nunca recebeu o perdão que Deus te oferece, decida aceitar
esse presente. ( ) Hoje eu entrego minha vida para Jesus ser o Senhor e recebo o
perdão pelo meu pecado. (Fale sobre essa decisão com seu líder).
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus sobre todas as coisas que Ele fez
e faz por você, o agradeça.
Quinta-feira: Amado por Cristo
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor
quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8
ENTENDENDO: De quem o versículo está falando? _________. E o que Ele fez
por nós? ____________________________________ Preste atenção como
Cristo te amou. Seu amor não foi contido. Foi
extravagante! Ele morreu por você para perdoar os seus
pecados, mesmo não tendo pecado algum, por amor, Jesus
pagou um alto preço por você.
MEMORIZANDO: Jesus Cristo te deu o maior exemplo
de amor, hoje você é desafiado a memorizar esse
versículo e saber o quão amado você é, e passar isso adiante.
TIRANDO A LIÇÃO: O amor de Jesus é um amor singular, Ele não te amou para
receber algo em troca, mas para te dar tudo de Si. Esse tipo de amor é autêntico,
e vai muito além do amor romântico Hollywoodiano que você está acostumado a ver.
Nesse amor, tudo gira em torno de doar, e não de receber. Esse amor é mais
preocupado com os outros, em vez de seus próprios interesses egoístas. Um amor
que não retém nada. E o mais importante - um amor que não pode ser retido! O
mundo precisa de mais desse amor, o amor de Cristo.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Você já sentiu que está perdendo o chão e que a pressão vai
aumentar? Você já teve a sensação
que ninguém te ama e não se importam
com você? Esses pensamentos o diabo
coloca para te enganar, Deus está com
você em todos os momentos
demonstrando o amor Dele por você.
Nos dias difíceis, o Senhor te diz
“Estou aqui, meu filho, estou cuidando
de você, pois és amado por mim”.
Permaneça com os olhos no Pai, Ele te

resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o
seu prazer e a sua vontade (NTLH). Você sabia dentre os 300 milhões de
espermatozoides que lutaram pela vida, você foi o escolhido por Deus para viver?
Sim, você é um vencedor! Entre todos os seus concorrentes, Deus olhou para você
e o escolheu, o fortaleceu para que você tivesse vida. Tudo isso porque Deus já
tinha um propósito para você. Mas para que esses planos se concretizem é
necessário que você entenda que você já nasceu pecador.
Leia I João 1:10,
Romanos 3:23 e Salmos 51:5 e responda: Você é pecador (a) ? E desde quando
você é pecador (a)?______________________________________________
____________________________________________________________
Por causa da decisão de Adão (Romanos 5:12) você já nasceu do lado errado. E
sujeitos as consequências deste fato – pois o salário do pecador é a morte, mas o
presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus,
o nosso Senhor (Romanos 6:23). Mas Deus, no seu infinito amor já havia feito um
plano para nos resgatar.
MEMORIZANDO: Leia o versículo 05 vezes ou quantas vezes forem necessário
para memorizar. E quando concluir mande um áudio para um amigo do seu G.A.
TIRANDO A LIÇÃO: Resgatado - Quando você lê essa palavra o que lhe vem à
mente? Se você imaginou alguém numa situação de extremo perigo, próximo à
morte, e chega outro para salvar, você imaginou certo. A Bíblia fala que a pessoa
sem Cristo como Salvador de sua vida está em grande perigo, pois caminha a
rápidos passos em direção ao inferno, a morte eterna (Leia 2 Tessalonicenses
1.9), longe da presença de Deus.
Aprendendo +: Para aprender o que é
necessário para sermos resgatados desse
terrível destino, leia com atenção os
versículos a seguir, complete os espaços e
depois preencha a cruzadinha:
1) Atos 16:41 - Eles responderam:
“_______ no Senhor Jesus, e serão
salvos, você e os de sua casa”.
2) Romanos 5:9 - Como agora fomos
justificados por seu _________, muito
mais ainda seremos salvos da ira de Deus
por meio dele!
3) Romanos 10:9 - porque "todo aquele
que ________ o nome do Senhor será
salvo".

4) Efésios 1:13 - Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o
evangelho que os salvou, vocês foram __________com o Espírito Santo da
promessa.
5) I João 1:7 - Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos __________ de todo
pecado.
6) Tito 3:5 - não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à
sua _______________, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do
Espírito Santo.
7) Efésios 2:8 - Pois vocês são salvos pela graça, por meio da ______, e isto não
vem de vocês, é dom de Deus;
8) Atos 4:12 - - Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há
nenhum outro _______ dado aos homens pelo qual devamos ser salvos".
---------------------------------------------------------------------------------------Penso Nisso!!! Quando pesquisamos o significado da palavra resgatado
encontramos a definição – ato ou efeito de resgate mediante o pagamento de uma
quantia. Adolescente, a Bíblia diz que você não foi resgatado por meio de ouro ou
prata, mas pelo precioso sangue de Jesus (I Pedro 1:18,19). Portanto, para você
a salvação foi um presente (Efésios 2.8), mas para Cristo custou sua vida. Diante
disso, de que lado você deseja está (Mateus 25:41) ??? Não há meio termo,
(Romanos 6:16) ou você aceita ser resgatado pelo Senhor, ou você continuará
caminhando para um destino eterno longe de Deus.
DECIDINDO: Então decida: ( ) Decido tornar Jesus o Senhor da minha vida. ( )
Decido convidar um amigo da escola para assistir o culto Nova Teens essa semana.
( ) Decido orar pela conversão do (a) __________ durante esta semana.
COMPARTILHANDO: Agora converse com Deus, peça ajuda para cumprir suas
decisões e para sempre ter o coração grato por Ele ter te escolhido te resgatando
do inferno e da morte eterna
Quarta-feira: Perdoado por Deus
“Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados,
de acordo com as riquezas da graça de Deus.”

Efésios 1:7

ENTENDENDO: Para entender melhor pesquise no dicionário os significados
dessas três palavras-chave:
Redenção:_______________________________________________
Perdão:_________________________________________________
Graça:__________________________________________________

Que versículo!!! O verso de hoje é uma grande notícia para você.
Em Jesus você é resgatado, perdoado e tudo isso De Graça!
Marque as opções corretas: ( ) Sou perdoado porque sou bom. ( )
Em Jesus eu posso ser perdoado dos meus pecados. ( )É por meio
de boas obras que sou redimido. ( ) Por causa do sangue de Jesus
eu sou perdoado.
MEMORIZANDO: Guarde essa boa notícia na sua mente e no seu coração,
decore o versículo de hoje. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Pense em algum personagem ruim de um filme, livro ou série
que você gosta. Muitas vezes um personagem que era do mal passa para o lado do
bem e tem que se “redimir” pelo o que fez de errado e, geralmente, esse
personagem morre. Agora pense em você. Você é um personagem que viveu a vida
toda em pecado diante de Deus e você merecia morrer para pagar seus erros, só
que no meio dessa história Jesus entrou. Jesus, de graça, pagou sua dívida do
pecado e ainda te redimiu te dando uma nova vida, você não precisa mais morrer,
desde que aceite o presente da salvação. Leia os versículos da sua trajetória de
perdão e tire uma lição de cada um.

1 Coríntios 3:23

Filipenses 2:6-11

Romanos 10:9-10

1 João 2:12

-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! A sua trajetória até sua redenção é bem mais fácil do que a
trajetória de Jesus para te dar perdão. Em Filipenses 2:6-11 conta como a
trajetória de Jesus foi longa, abnegada e sofrida, mas em 1 João 4:10 diz que
Ele fez tudo isso por amor a você. E o mais legal é quem em Romanos 8:1 e Romanos
8:38-39 diz que não há nenhuma condenação sequer para quem está em Cristo e,
além disso, nada pode te separar mais de Deus, porque o perdão que você recebeu
valeu por todos os seus pecado, até pelos pecados que você vai cometer, mas não
use isso como desculpa para pecar a vontade, pois o perdão vem com
arrependimento e o desejo de não cometer aquele pecado novamente, Viva como
um redimido pelo Senhor, pois a sua história só começou e outras pessoas, e Deus,
estão assistindo a série da sua vida.
-----------------------------------------------------------------------------------------

