planejou o assassinato de Urias, tentou encobrir o seu pecado pode ainda ser
considerado um homem segundo o coração de Deus? A resposta é que Davi se
arrependeu de coração de tudo que tinha feito, ele não falou que estava arrependido
somente para mostrar para os homens, ele reconheceu que cometera um ato terrível,
o Salmo 51 expressa bem como Davi se sentiu neste momento (Leia agora).
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Nenhum pecado é tão grande para que não receba perdão. Apesar de
Davi ter feito algo tão terrível, Deus viu que seu coração estava verdadeiramente
arrependido e o perdoou com grande misericórdia. E você, qual pecado que você tem
cometido e que ainda não se arrependeu? Não demore a confessar o seu pecado,
arrependa-se e não volte a praticá-lo, Deus está pronto a te perdoar, mas o primeiro
passo é você que dá: Pedir perdão.
-----------------------------------------------------------------------------------------Leia as passagens a seguir: Tiago 5.16; Provérbios 28.13; Salmos 38.18 e escreva
no quadro
O que acontece conosco quando O que devemos fazer quando pecamos?
pecamos?

Leia os seguintes versículos e tire uma lição:
Versículos

Ensinamento

Salmos 32:1

Deus perdoa o meu pecado e as minhas maldades.

Salmos 32:3
Salmos 32:5
Salmos 32:6
DECIDINDO: Deus gosta quando você chega até Ele com um coração contrito e
arrependido. Faça uma análise de sua vida e peça a Deus que lhe mostre algo que você
precisa pedir perdão. Se tiver alguém que você tenha magoado com alguma palavra ou
atitude, decida além de pedir perdão a Deus, falar com essa pessoa.
( ) Eu decido pedir perdão a Deus por isso ____________________________
____________ e confessar para meu líder. ( ) Eu decido pedir perdão a essa pessoa
________________________
COMPARTILHANDO:  Deus espera o momento que você se arrependa e fale isso
a Ele, peça perdão ao Senhor porque você comete pecados todos os dias e Ele te
perdoará.

Davi
Parte 3
Segunda-feira: Davi: Perseguido por Saul
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por
diversas provações”. Tiago 1:2
ENTENDENDO: Marque a resposta correta sobre o que se pede:
Qual o significado de PROVAÇÕES?
( ) Situações de conforto e alegria
( ) Situações de dificuldade e
aprendizado.

Qual o significado de PERSEVERANÇA?
( ) Desistir diante dos problemas.
( ) Ser firme e fiel mesmo passando por
dificuldades.

Isso mesmo, a 2ª opção dos dois quadros é a correta. Provações são situações difíceis
que testam a sua fé e suas convicções no Senhor. Perseverança é quando você
continua obedecendo e servindo a Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Este é um
motivo de grande alegria, pois você cresce espiritualmente e mostra que é fiel ao
Senhor em qualquer situação. Passar por provações torna você perseverante e fiel.
Escreva
uma
dificuldade
pela
qual
você
esteja
passando:
_______________________________________________________________
________________. Agora pense: você continua fiel
MEMORIZANDO: O versículo de hoje te ajudará a enfrentar as dificuldades e
provações. Portanto, decore e depois avance. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Davi é um grande exemplo de quem foi perseguido
injustamente, mas perseverou a ponto de ser considerado o homem segundo o coração
de Deus. Para conhecer a história, leia os versículos e responda:
1. O que Saul sentia por Davi? ( ) Ira ( ) Compaixão ( ) Inveja (1 Samuel 18:79); 2. Enquanto Davi tocava harpa, como Saul tentou feri-lo? (1 Samuel 18:10-11)
_______________________________________________________________
3. Por que Davi tinha êxito (sucesso) em tudo o que fazia? (1 Samuel 18:14) ______
___________________________________________________________
4. Com quem Davi se casaria e qual seria o preço para ele se tornar genro de Saul?
(1 Samuel 18:20-25): ( ) Mical e 1000 prepúcios de filisteus ( ) Merabe e 1000
cabeças de filisteus. ( ) Mical e 100 prepúcios de filisteus.
5. Qual era o plano de Saul para que Davi fosse morto? (1 Samuel 18:25)
___________________________________________________________.
Todas as perseguições que Davi sofreu por Saul injustamente fizeram dele um homem
perseverante, temente ao Senhor e fiel a Deus e às suas autoridades. Davi suportou
todas as perseguições e não se vingou de Saul.

----------------------------------------------------------------------------------------------Pense nisso!!! Você como adolescente cristão também passa por provações que testam
a sua fé, fidelidade e perseverança. Você pode ser o único cristão na sua família, na
sua turma e ser ridicularizado por isso, ser ofendido, ser isolado por aqueles que
dizem ser seus amigos. Você pode estar passando por grandes problemas e ter
vontade de desistir, mas assim como tudo o que Davi passou tornou ele o homem que
Deus queria, assim é com você, todas as provações tornarão você o(a) adolescente que
Deus quer que você seja, se você não desistir.
---------------------------------------------------------------------------------------------Agora leia os versículos e encontre as palavras que faltam:
Hebreus 10:36 – “Vocês precisam .....”
1 Pedro 2:20 – “Mas se vocês ... o sofrimento”
1 Pedro 3:9 – “Não ... mal com mal”
1 Pedro 4:13 – “Mas ... à medida que
participam dos sofrimentos de Cristo”
DECIDINDO: Perseverança requer decisão e ação: ( ) Decido que não faltarei o
NovaTeens no mês de setembro, mesmo quando não sentir vontade de ir. ( ) Decido
continuar fiel à meditação para me fortalecer no Senhor, meditando os 5 dias essa
semana.
COMPARTILHANDO:  Neste exato momento, existem muitas pessoas pelo
mundo que são perseguidas, presas e mortas apenas por serem cristãs, mesmo assim
não desistem de seguir a Cristo. Agradeça a Deus pelo privilégio de poder ser cristão
livremente e por todas as provações que tem passado, pois isso moldará o seu
caráter. Ore com o coração grato. 
Terça-feira: Davi – O Rei
“Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se
arrependa. Acaso ele fala, e deixa de agir? Acaso promete, e deixa de
cumprir? Números 23:19
ENTENDENDO: De acordo com o versículo de hoje responda: Deus mente? ( ) Sim
( ) Não; Deus se arrepende? ( ) Sim ( ) Não; Se Deus fala que vai fazer algo, Ele
faz? ( ) Sim ( ) Não; Se Deus promete algo, Ele cumpre? ( ) Sim ( ) Não. Esse
versículo mostra que Deus cumpre o que promete, Ele é verdadeiro. Nunca duvide
disso.
MEMORIZANDO: Estamos só no início da semana, não relaxe e não deixe para
decorar depois o versículo de hoje, não pule esse passo e faça agora.
TIRANDO A LIÇÃO: Depois da morte de Saul, pela lógica quem deveria assumir o
Reino era seu filho Is-Bosete, porém como você já sabe, Deus já tinha determinado
que Davi seria o próximo Rei. Então Davi consultou a Deus o que ele deveria fazer ( 2
Samuel 2:1), e Deus mandou que ele fosse até ________, lá Davi foi ungido rei de

Gálatas 6:7
DECIDINDO: Eu não sei qual o pecado que você tem escondido e que tem te
afastado de Deus, mas como aprendemos com a vida de Davi, ele tem consequências.
Adolescente, decida mudar, decida abandonar seus pecados. Não esqueça que Deus é
Misericordioso mas também é um Deus de Justiça.( ) Decido confessar esse pecado
.................................................................................... que tem me afastado de Deus, para
meu líder. ( ) Decido me afastar dessa (s) amizade (s) que tem me levado a pecar
contra Deus: ..................................................... ( ) Decido fazer uma lista com as coisas
que tem me afastado de Deus e pedir para meu líder me cobrar e orar por mim.
COMPARTILHANDO: Converse com Deus sinceramente, se arrependa de seus
pecados, confesse e deixe, seja livre porque Jesus já pagou seus pecados na cruz.
Sexta-feira: Confissão e Cura
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos
pecados e nos purificar de toda injustiça” 1 João 1.9

ENTENDENDO: Hoje é você que vai analisar o versículo, escrevendo o que você
entendeu de cada parte, se tiver dúvida procure o versículo em outras versões da
Bíblia ou peça ajuda do seu líder de grupo de amizade ou de alguém que possa ajudalo: “Se confessarmos os nossos pecados” ________________________
____________________. “Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados”
___________________________________________________________.
“E nos purificar de toda injustiça” _________________________________.
Agora responda as seguintes perguntas: O que você achou desse versículo?
___________________________________________________________.
Você tem pecado? _____________________. Adolescente, você se sente mal por
pecar contra Deus? _________________________________________.
Você tem conversado com Deus sobre os seus erros e pedido perdão? ________
___________________________________________________________.
Deus é incrível, e Ele está sempre disposto a ajudar você em qualquer situação,
amigo, tem momentos que você vai errar, vai pecar contra o Senhor, mas nessa hora
você deve ser como Davi, confesse seu pecado, se arrependa e Jesus estará pronto
para perdoar.
MEMORIZANDO: Você comete pecados todos os dias, mas
Deus é misericordioso e sempre lhe dá nova oportunidade de
ser um adolescente mais obediente a Ele. Memorize o
versículo de hoje, lembrando-se da misericórdia de Deus em
sua vida.
TIRANDO A LIÇÃO: Essa semana você viu a vacilada que
Davi deu e como isso refletiu na sua vida e da sua família. E
você pode está pensando como uma pessoa como Davi que cometeu o adultério,

ENTENDENDO: Segundo o Salmos 32, quem disse essa frase?..................... A mão de
quem pesava sobre o autor do verso acima? ........................................... Quais as
consequências de quem esconder os pecados segundo os versos de hoje? ...............
.................................................... Quando Davi pecou e escondeu isso, ele sentiu a mão do
Senhor pesar sobre ele, ao ponto de sentir fisicamente o peso do seu pecado.
Quando você peca, esconde e não se arrepende, toda sua vida é atingida e seu
próprio corpo sente as consequências do seu pecado.
MEMORIZANDO: Você vai escrever os versículos de hoje no celular ou em um papel
e vai colocar seu celular para despertar 5 vezes durante o dia e vai ler o versículo
até memoriza-lo. Se você costuma meditar a noite faça no dia seguinte! (
)
Memorizei (
) Fiz a tarefa de
memorização
TIRANDO A LIÇÃO: Ontem você
viu o que levou Davi a pecar, todo
pecado traz consequência, e não foi
diferente
com
Davi,
e
as
consequências foram tanto para ele
como para sua família. Veja quais
foram essas consequência e depois
procure as palavras em negrito no
caça-palavras. 1) Morte do filho com
Bate-Seba (2 Samuel 12:13-19); 2)
Sua filha Tamar é estuprada pelo
próprio irmão Amnom (2 Samuel 13:
1-22); 3) Seu filho Absalão mata
Amnom (2 Samuel 13:23-39); 4) Seu filho Absalão se rebela contra ele (2 Samuel
15), entre outras coisas.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Quando Davi pecou, sofreu a consequência do ato errado que praticou.
O Diabo quer que você pense que quando você peca só você vai sofrer as
consequências, mas é só olhar para vida de Davi e perceber que não é bem assim. Você
como filho (a) de Deus, precisa entender que todo pecado tem consequência, pois o
que você semear isso também colherá. Ou você acaba com pecado ou ele acaba com
você.
----------------------------------------------------------------------------------------------Leia os versículos e responda algumas das consequências do pecado na sua vida:
Isaias 59:3
1 Pedro 5:8/ João 10:10
Provérbios 28:13

______ (2 Samuel 2:4). Mas Is-Bosete foi ungido Rei de Israel, e assim Israel ficou
dividido com dois reis. Essa divisão causou uma guerra interna em Israel, no entanto
apesar de Davi só ter a sua tribo o apoiando, Deus estava com ele. Davi se tornava
cada vez mais forte, ganhando as batalhas e o reinado de Is-Bosete ia
enfraquecendo. Depois de 7 anos Davi conseguiu unir a nação de Israel e passou a
reinar sobre todos. O povo de Israel reconheceu que não há como ir contra uma
promessa do Senhor, reconheceu que mesmo quando Saul era rei, Davi que os liderava
nas batalhas, e reconheceu principalmente que Davi era agora o seu rei (2 Samuel
5:1-4)
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Davi, após a morte de Saul, poderia ter assumido o reinado
imediatamente sobre todo Israel, afinal ele já tinha sido ungido Rei pelo profeta
Samuel. Mas ele não fez isso, Davi foi primeiro consultar ao Senhor, pediu sua
direção, e Deus respondeu a Davi e ele obedeceu ao que Senhor ordenou, pois
confiava na promessa que Ele tinha lhe feito. Talvez se ele tivesse se precipitado e
imposto sua liderança, poderia ter sido morto em uma conspiração, mas Deus sabia
que Ele precisava de aliados, Deus sabia que o povo de Israel precisava reconhecer
que Davi estava pronto para ser Rei, por isso o tornou cada vez mais forte e
enfraqueceu a casa de Saul. Adolescente, Deus quer que você tenha a mesma atitude
de Davi, consulte a Deus na hora de tomar decisões e confie em suas promessas, Deus
não mente o que promete, Ele cumpre.
----------------------------------------------------------------------------------------------Sabe onde você vai encontrar as promessas do Senhor? Em sua Palavra, relacione as
colunas e veja algumas promessas de Deus para você, que é filho Dele.
a) João 14:2-3
( ) Deus irá suprir todas as suas necessidades
b) I Coríntios 10:13

( ) Deus perdoa os seus pecados, quando você confessa

c) Filipenses 4:19

( ) Deus prometeu vida eterna aos seus filhos

d) Tiago 1:5

( ) Deus prometeu que quando você for tentado Ele vai
providenciar um escape.

e) I João 1:9

( ) Jesus foi preparar um para você e Ele vai voltar para
te buscar para morar com ele eternamente

f) I João 2:25

( ) Se você pedir sabedoria, o Senhor te dá de boa
vontade

Adolescente, Deus vai cumprir todas essas promessas, você só deve confiar e deixáLo agir.
DECIDINDO: Não tome decisões por ser mais uma tarefa da meditação, mas porque
realmente você deseja mudar para agradar a Deus. ( ) Decido que vou orar, ler a
Palavra de Deus e me aconselhar antes de tomar decisões. (
) Decido crer nas
promessas que Senhor tem para minha vida, não ter medo, pois Ele está cuidando de
mim.

COMPARTILHANDO:  Peça a Deus que o ajude a cumprir as decisões que você
tem tomado para se tornar um adolescente que agrada o coração de Deus. Além disso,
entregue agora o que te impede de confiar 100% no Senhor.
Quarta-feira: Não ceda à Tentação

“Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto,
mas a carne é fraca". Mateus 26:41
ENTENDENDO: A carne e o Espírito estão em constante conflito, por isso essa
passagem da Bíblia te alerta para estar vigilante, para não cair na: ( ) lama ( )
sedução da carne, pois a carne é fraca. Então, vigie!!! Mas você sabe o que é vigiar?
Escreva o significado:______________________________________
reescreva o versículo de acordo com a ordem vista abaixo:
ATITUDE
CONSEQUÊNCIA
FATO
OPOSIÇÃO

MEMORIZANDO: Lembre-se que para não cair em tentação é preciso vigiar, então
decore o versículo de hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: Davi estava indo tão bem, havia se tornado rei, tinha vencido
muitos inimigos, conquistado várias cidades e achou que era forte o suficiente. Leia 2
Samuel 11:1-26 e complete as lacunas dos textos: Certo dia, o exército de Davi saiu
para a _____________, porém ele ficou no __________. Sem ter o que fazer foi
dar uma volta pelo _________ do palácio, quando viu uma mulher muito bonita
chamada ____________, esposa de ________, e então ele não se contentando
apenas em olhar, mandou que a trouxessem para o palácio e nisso cometeu adultério
com ela (2 Samuel 11:1-26). Bate-Seba __________, e Davi com medo que fosse
descoberto, provocou a morte de Urias, marido de Bate- Seba. Davi não teve cuidado,
não vigiou, e tornou-se adúltero e assassino. Sabe qual foi o grande erro de Davi? Ele
não desviou seu olhar quando viu Bate-Seba, e deu no que deu. Em Mateus 6.22 diz
“Os olhos são como uma luz para o corpo: quando os olhos de vocês são bons, todo o
seu corpo fica cheio de luz” ( NTLH). Adolescente, seus olhos são luz para seu corpo,
e você deve desviá-lo de tudo aquilo que te afasta de Deus.
----------------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Davi infelizmente escolheu fazer a sua vontade e satisfazer os seus
desejos cometendo o pecado de imoralidade sexual. Cuidado!!! Saia de perto da
tentação! Fuja!!! Que tipo de filmes e séries você tem assistido? E a internet? Você
anda seguindo quem e o que no Instagram, Facebook e outros...Na escola? Você vê
tudo que querem te mostrar? Você pode está pensando agora, “Mas têm coisas que
aparecem na minha frente sem querer, quando percebo já olhei”. Você pode até ter
olhado, mas o segredo é DESVIAR O OLHAR e sair daquela situação rapidamente.

Adolescente o pecado sexual é um pecado contra o seu corpo, você é o maior
prejudicado, você pode sofrer de várias formas:
1) Fisicamente (pegar alguma doença, engravidar fora do casamento);
2) Emocionalmente (culpa, se sentir usado (a), ficar preso a uma pessoa por estar
viciado no sexo) e;
3) Espiritualmente (você se afasta de Deus, perde o cônjuge fantástico que Deus
estava preparando, perde as bênçãos que Deus separa para quem luta pra se manter
puro).
----------------------------------------------------------------------------------------------Mantenha seus olhos em Deus e a luz habitará em você.
Seus olhos podem te induzir ao erro. Não siga seu coração! Viva pela VERDADE!
Veja agora o que a Bíblia fala sobre os seus olhos lendo
os versículos abaixo e depois coloque Verdadeiro (V) ou
Falso (F), para as afirmações ao lado de cada versículo:
a) ( ) Salmos 25:15 - Os olhos estão sempre voltados para o Senhor.
b) ( ) Salmos 119:37- Não tem problemas passar muito tempo vendo coisas inúteis (
Facebook, Instagram e outras mídias sociais).
c) ( ) Hebreus 12:2 – Meus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da minha fé.
d) ( ) 1 João 2:16 – Tudo que há no mundo provém do Pai (Deus).
Agora seja sincero! Nas colunas abaixo, dê notas para o seu comportamento diante de
várias situações. Dê nota 0, se você não tem conseguido e 10, se você tem vencido
essas batalhas.
SITUAÇÃO
NOTA
Você foge quando aparece sites imorais na sua tela? (0 ou 10)
Você sai de perto quando seus amigos quando eles começam a falar piadas
ou brincadeirinhas imorais? (0 ou 10)
Quando você vê um filme que têm cenas inadequadas, você deixa de
assistir? (0 ou 10)
Você evita usar roupas que chamem atenção para o seu corpo de forma
sensual? (0 ou 10)
Você tem postado fotos nas redes sociais sensualizando?
Você não “fica” com alguém na escola ou em outro lugar? (0 ou 10)
DECIDINDO: Decido que hoje, farei uma lista colocando as três principais tentações
que tenho sofrido. ( ) Decido confessar alguma tentação para meu líder espiritual,
para ele orar por mim e me ajudar a vencer.
COMPARTILHANDO: Neste momento não tenha pressa para conversar com
Deus. Seja completamente sincero e fale para Ele das suas fraquezas pedindo ajuda
para fazer o que é certo e vencer essas tentações.
Quinta-feira: As Consequências do Pecado
“Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.”
Salmos 32:3

