TIRANDO A LIÇÃO: Davi era um homem de muitas qualidades. Leia os versículos
abaixo, descubra algumas qualidades de Davi e escreva conforme o exemplo.
1Samuel 17.36 – Tinha o coração
inclinado para o Senhor.

1Samuel 23.4 Salmos 40.1 –

1Samuel 13:14 –

Salmos 131: 1-3 –

1Samuel 17.20 –

Davi era obediente, responsável, humilde, paciente e trabalhador, porém, a qualidade
que fez toda a diferença e o tornou conhecido por ser “um homem segundo o
coração de Deus” foi porque ele amava a Deus acima de tudo. Quando ia lutar,
consultava ao Senhor, quando vencia as batalhas, glorificava ao Senhor, quando
estava em dificuldade, corria para o Senhor. Davi sempre incluía Deus em sua vida e
não apenas quando lhe era conveniente.
Como Cristão (seguidor de Cristo) você deve ter Deus como o primeiro em sua
vida, entendendo sempre que todas as outras coisas serão acrescentadas. Faça a
correspondência que Deus acha importante e as que o mundo acha importante
você priorizar em sua vida.
a) DEUS ACHA IMPORTANTE
b) O MUNDO ACHA IMPORTANTE
( ) Celular
( ) Ir à igreja
( ) estudar
( ) meditar
( ) Assistir séries e filmes
( ) roupas de marca
( ) família

Pense nisso! Deus não quer saber da sua roupa, do seu celular e muito menos da
quantidade de seguidores que você tem nas suas redes sociais. O que Deus quer é
exatamente o oposto de tudo isso. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na
sua vida?
DECIDINDO: Chegou a hora de fazer suas decisões, lembre-se que o Senhor
prefere obediência a sacrifícios. Marque no quadro abaixo as decisões que Deus tocar
em seu coração. Peça para seu líder lhe cobrar.
Santidade
( ) Não ver filmes imorais.

Comportamento
( ) Não colar nas provas.

( ) Não pensar em coisas
que desagradam a Deus.
( ) Não falar palavrão.

( ) Não zombar de
ninguém
( ) Ajudar nas tarefas
domésticas.

Personalidade
( ) Não ficar reclamando de
tudo.
( ) Não contar mentiras.
( ) Ser agradecido (a).

COMPARTILHANDO: Ore compartilhando suas decisões com Deus e peça ajuda para
que você possa cumpri-las. Peça também para Deus lhe dar um coração que O ame
acima de tudo e de todas as coisas. =D

Davi
Homem segunDo o
coração De Deus
Essa semana você vai fazer a última meditação sobre Davi e vai entender por que
ele foi considerado Um Homem Segundo o Coração de Deus. Espero que você
tenha aprendido bastante com Davi e que decida também ser um adolescente
segundo o coração de Deus.
Segunda-feira: Davi: Homem Correto
“Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me
persegue”. Salmos 51:3

ENTENDENDO: Compare o versículo de hoje com Romanos 7:15-17 e
responda: 1. O que faz você fazer o que não deseja? _____________________
_______________. 2. O que sempre te persegue? _____________________
3. O que você deve sempre reconhecer? ___________________________.
Salmos 51 foi escrito por Davi, quando ele reconheceu todo o seu pecado contra
Deus e se arrependeu profundamente de ter cometido adultério com Bate-Seba.
Agora pare e leia Salmos 51:1-17 para entender como Davi se sentia. Davi sabia
quais os pecados que o perseguiam e como ele precisava do perdão de Deus.
Assim como Davi, você precisa saber quais os pecados que te perseguem para agir
como Deus quer - agir da maneira correta. Circule os pecados que normalmente te
perseguem:

MEMORIZANDO: A melhor maneira de você combater os pecados que te
perseguem é guardando a Palavra no seu coração. Decore antes de avançar. 
TIRANDO A LIÇÃO: Em I Samuel 13:14, Samuel fala a Saul que Deus
encontrou um homem segundo o Seu coração para lidera seu povo. Deus estava se
referindo a Davi, pois ele era um homem que buscava agradar ao Senhor. Davi
tinha algumas qualidades que fizeram dele um homem segundo o coração de Deus.
Davi era CORRETO, uma pessoa íntegra. Você pode pensar agora: “Como assim
correto? Davi praticou imoralidade sexual, adulterou, mentiu e ainda mandou

matar um homem inocente, ele não pode ser íntegro”. Davi realmente pecou e
muito, mas o que fez dele íntegro não é o fato de não ter cometido pecado, mas
sim o fato de reconhecer que era pecador e de se arrepender. Davi não
negava seus erros, ele se arrependia profundamente dos seus pecados. Ele não
suportava continuar no pecado. Quando Davi pecou e foi confrontado pelo
profeta Natan, ele agiu corretamente se arrependendo e não repetindo aqueles
erros. Isso é ser correto.
INTEGRIDADE: É ser o mesmo em todos os lugares mesmo quando
ninguém estiver vendo.
Pense Nisso!!! E você adolescente, reconhece que é um pecador que
precisa do perdão de Deus? Você tem sido um adolescente correto,
que se entristece com o pecado? Ou você não se importa de continuar nos
mesmos erros? Você tem lutado contra o pecado ou ele já faz parte da sua vida?
Se arrependa com coração sincero e o Senhor te perdoará.
-----------------------------------------------------------------------------------------Leia os versículos e responda o que se pede para aprender mais sobre como ser
uma pessoa correta:
Você tem que fazer o que é correto diante de Deus e
de quem mais? (2 Coríntios 8:21)
O que você tem que fazer aos olhos de todos?
(Romanos 12:17)
Fazer o que é justo e correto é mais aceitável ao
Senhor do que oferecer o quê?(Provérbios 21:3)
O que você deve manter para a sua consciência não
te repreender (Jó 27:6)?
Morará no Santuário de Deus aquele que fala de
coração o quê? (Salmos 15:1-2)

DECIDINDO: Para você viver uma vida correta e íntegra, deve tomar algumas
decisões: ( ) Decido que essa semana quando eu pecar, vou reconhecer meu erro
e pedir perdão a Deus. ( ) Decido que vou conversar com o(a) meu (minha) líder
para confessar aquele pecado que não consigo deixar e pedir ajuda para
abandonar este pecado.
COMPARTILHANDO:  “Senhor, sei que sou pecador (a) e reconheço tudo
que tenho feito de errado, mas quero ter uma vida correta que agrada a Ti.
Assim como fez a Davi, devolve-me a alegria e me dê um coração pronto para
obedecer a Tua Palavra. Ajuda-me a ser um (a) adolescente correto (a)”.
Terça-feira: Um Homem Humilde
“Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles
já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós” Salmos 124.2-3

6) Salmos 62.5 ...somente no Senhor
; 7) Salmos 33.20 nossa esperança
está no ...; 8) Salmos 130:7 Coloque sua
esperança no Senhor, pois nele há ... leal.-------------Pense Nisso!!! Adolescente veja a história de
Davi para entender que: Esperar o momento
certo, é obedecer a Deus. Davi teve
oportunidades de matar Saul e assumir o
trono, mas Ele não apressou as coisas, ele
esperou com paciência no Senhor. E você
adolescente tem esperado o tempo do Senhor
em sua vida ou está apressando as coisas. Está
esperando o tempo para certo para namorar? Para ter o seu dinheiro? Ou está
namorando escondido? Ou pegando dinheiro que não é seu para comprar o que você
quer? Espere o tempo de Deus e você desfrutará tudo da maneira que agrada a Deus.
DECIDINDO: Quais os planos que você tem para o futuro? Escreva aqui alguns dos
projetos que você espera um dia realizar: __________________________
____________________________________________________________
Não é fácil esperar o tempo certo para tudo. Mas Davi foi um grande exemplo de
alguém que não se precipitou e conseguiu esperar em Deus. Por isso, decida: ( ) Não
importa o quanto eu espere, vou esperar em Deus um futuro namorado (a).
( )
Quando eu quiser muito uma coisa: celular, vídeo game, roupa etc. Vou perguntar ao
Senhor se é o tempo de eu ter, pois confio no seu amor.
COMPARTILHANDO:  Aproveite esse momento para
conversar francamente com Deus. Fale para Ele aquilo que
você espera do futuro e entregue os seus planos para Deus
fazer do jeito Dele e no tempo Dele. Peça um coração
paciente como o de Davi.
Sexta-feira: Um homem que amava Deus acima de tudo
“Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de
ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água.” Salmos
63.1

ENTENDENDO: O salmo 63:1 foi escrito quando Davi estava no deserto. Ele faz uma
comparação da necessidade que ele tinha de Deus como alguém no deserto que
precisa muito de água. Deus satisfazia tudo o que Davi precisava, seja fome, sede,
alegria, proteção ou amor. Você tem essa mesma certeza que Davi?
MEMORIZANDO: A Palavra de Deus era um conforto e amparo, mas também, motivo
de alegria e prazer para Davi. Memorize o versículo de hoje, não deixe para depois.
( ) Memorizei.

DECIDINDO: A decisão é importante para mudança de atitude. ( ) Decido fazer
uma lista com todas as pessoas que exercem autoridade sobre mim, me
comprometo a orar cada dia essa semana por um deles. ( ) Decido obedecer a
meus pais, professores e líderes sem reclamar.
COMPARTILHANDO:  Senhor, preciso de ajuda para obedecer a minhas
autoridades. Sei que cada uma delas foi permitida por Ti para me guiar de acordo
com sua vontade.
Quinta-Feira: Um Homem que Soube esperar
“Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por
herança.” Salmos 37:34a

ENTENDENDO: O versículo de hoje fala sobre saber esperar em Deus. Ele
apresenta ações e consequências como uma fórmula perfeita de como agradar a
Deus. Preencha a fórmula abaixo com as duas ações e consequências vistas nele:
_________________+________________= ________________________________________

AÇÃO

AÇÃO

CONSEQUÊNCIAS

Agora responda: O que significa “esperar no Senhor”? ___________________
 Como você pode seguir a Sua vontade? _____________________________
 Como você entende que sejam as consequências disso?_________________.
Você descobre a vontade do Senhor para sua vida através da Palavra de Deus,
assim você aprenderá que existe tempo para tudo e que esperar esse tempo
trará benção para sua vida.
MEMORIZANDO: Memorizar é aprender e reter firmemente a Palavra de Deus
em seu coração. Quando o assunto é aprender a Palavra de Deus, sempre há muito
a aprender! Siga somente depois de decorar. ( ) Ok!
TIRANDO A LIÇÃO: Quando era ainda muito novo, Davi foi ungido rei. Ele sabia
que um dia reinaria, mas talvez não imaginasse que demoraria tanto tempo. Neste
período de espera viveu muitas experiências e passou por muitos desafios até que
o grande momento chegasse. Ele soube esperar o tempo certo, ele poderia ter
questionado com Deus ou achado que nunca ia acontecer, mas ele não fez isso,
confiou e esperou. Essa espera foi importante, pois Deus estava preparando Davi
para se tornar um grande rei. Davi fez a vontade de Deus em tudo e soube
ESPERAR. A Bíblia está repleta de versículos que ensinam sobre esperar e
confiar em Deus. Muitos deles, escritos por Davi. Veja os Salmos a seguir e
preencha a palavra cruzada. Vertical: 1) Salmos 27.14 – Espere no Senhor seja
forte tenha...; 2) Salmos 131:3 - Coloque sua esperança no Senhor para todo
...; 3) Salmos 42.5 Não há motivo para ficar...; 5) Salmos 37.5 entregue seu ....
ao Senhor. Horizontal: 4) Salmos 37.7 descanse no Senhor aguarde nele com....;

ENTENDENDO: De acordo com o dicionário a palavra Inimigo significa: que se encontra em oposição, se mostra hostil; contrário, funesto, adverso.
Conforme o versículo acima quem te livra dos inimigos? _________.
A expressão “engolido vivo” tem que tipo de significado?__________________
___________________________________.
Apesar de muitas vezes você não reconhecer,
diariamente, Deus tem te livrado de muitas coisas
Humildade: virtude
ruins. Assim como Davi, temos que reconhecer que
caracterizada pela
é Deus que nos faz escapar dos perigos da vida e,
consciência das
quando há esse tipo de reconhecimento, diante de
próprias limitações;
Deus, tal atitude se chama HUMILDADE.
modéstia,
MEMORIZANDO: A nossa tendência é pular essa
simplicidade.
etapa! Mas cuidado! Talvez a memorização do
versículo de hoje seja essencial para você vencer
uma batalha essa semana. Então vamos lá
memorize! Que tal decorar o versículo de hoje em forma de
música
( ) Fiz a música e decorei o versículo.
TIRANDO A LIÇÃO: Davi foi um grande guerreiro, além ter derrotado leões,
ursos e o Gigante Golias, ele saiu vencedor em várias guerras. Mas você percebeu
que Davi não se gabava disso, em todas as suas vitórias ele sempre reconhecia
que Deus que o ajudou a vencer. Ele honrava a Deus, se alegrava em saber que
Deus estivera ao seu lado na batalha. A segunda qualidade Davi era sua
humildade, ele reconhecia que Deus era a fonte do seu sucesso, sabia que tudo
que tinha foi dado por Deus.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! E você adolescente é humilde? Quando tira nota boa, reconhece
que foi Deus que te deu inteligência? Ou fica chamando os outros de burro?
Quando você ganha algo que queria muito, agradece a Deus por ter realizado o
desejo do seu coração? Ou acha que foi mérito seu? Adolescente, Deus não se
agrada quando você se acha melhor que os outros: mais inteligente, mais bonito,
mais legal etc. Reconheça que tudo que você tem foi Deus que lhe deu, agradeça a
Ele e seja HUMILDE !
-----------------------------------------------------------------------------

Leia Salmos 18 observe se as imagens estão relacionadas corretamente aos
versículos apontados, marcando V ou F:

Salmos 18:1

Salmos 18:6

Salmos 18:21

Passagens

O que aconteceu?

1 Samuel 24:1-10

Salmos 18:34
Salmos 18:49
Agora escreva o que Deus nos ensina sobre humildade nos versículos abaixo:
a) Provérbios15:33 ___________________________________________;
b) Mateus5:5 ________________________________________________
c) Romanos12:3 ______________________________________________;
d) Filipenses2:3 _______________________________________________;
DECIDINDO: Este é mais um passo importante em sua meditação, Escolha a
seguir a decisão correta a ser tomada: ( ) Decido agradecer a Deus por minha
inteligência ( ) Decido reconhecer Deus como a principal razão das minhas
vitórias.
COMPARTILHANDO:  Se coloque no lugar de Davi, faça uma oração no
formato de Salmos 18. Diga quem é o Senhor para você, depois O agradeça de
todos os acontecimentos ruins que Ele já o livrou. Em seguida, diga a Ele o que
você pode fazer com Seu auxílio. E, para finalizar se comprometa com o
Senhor em ser mais humilde, tendo um coração voltado inteiramente para Ele.
Quarta-feira: Davi Respeitava as Autoridades
“Não blasfemem contra Deus nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo”. Êxodo

1 Samuel 26:1-12
Nessas duas ocasiões Davi poderia ter se deixado levar por suas emoções e ir
contra Saul. Ele tinha todos os motivos para isso, poderia até achar que Deus
estava entregando Saul em suas mãos. Porém complete o versículo e veja por que
Davi não matou Saul. Lembre-se para números iguais, letras iguais.
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ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado de BLASFEMAR ________
____________________ e AMALDIÇOAR __________________________
A Bíblia fala que você não deve insultar e nem desejar
o mal de suas autoridades. Leia 1 Pedro 2:13a e diga
AUTORIDADE: Essa
palavra vem do grego
por causa de quem você deve ser submisso as
e significa direito de
autoridades ___________. De acordo com o
mandar.
significado de autoridade escreva ,no mínimo, 3
autoridades que Deus colocou na sua vida:_____________________________
MEMORIZANDO: Não deixe para depois, memorize agora o versículo de hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: Como você meditou semana passada, Davi depois que matou
Golias, passou a ser perseguido pelo Rei Saul, que por inveja tinha intenção de
matá-lo. Nessa perseguição Davi teve duas oportunidades de matar Saul e
finalmente se tornar rei de Israel, porém ele não fez isso. Leia as passagens e
diga o que aconteceu.
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-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Neste versículo, você pode verificar que Davi entendia um
princípio muito importante dado por Deus, ele não poderia ir contra uma
autoridade, um ungido Senhor. Davi se arrependeu de ter cortado o manto de
Saul, porque mesmo Saul estando errado, ele continuava sendo o rei e Davi era
seu liderado e subordinado, e devia respeitá-lo. Ele sabia que Saul era uma
autoridade constituída por Deus e ele não poderia lhe fazer mal, pois isso
desagradaria ao Senhor. A Bíblia ensina que toda autoridade é constituída por
Deus, não existe autoridade que não venha de Deus (leia Romanos 13:1). Quando
você se rebela contra uma autoridade você se rebela diretamente com Deus e
ainda traz maldição sobre si mesmo (leia Romanos 13:2). Não importa se sua
autoridade é boa ou ruim, Deus manda respeitá-los.
-------------------------------------------------------------
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