Pense Nisso!!! Qual das duas partes da vida de Salomão é mais impactante: O início
quando buscava a sabedoria de Deus ou depois quando se envolveu com mulheres
não tementes a Deus e com seus ídolos? Salomão começou muito bem, seguia os
passos do seu pai Davi, mas terminou muito mal! Será que você não está indo pelo
mesmo caminho de Salomão: começou bem sua vida com Deus, participava do culto,
GA, apps, desafios FIGHTEENS, foi TOPTEENS, mas depois deixou os prazeres
do mundo te encantar e começou a desanimar, a faltar os cultos e apps, já não faz
mais questão de meditar e nem tem buscado mais agradar a Deus ? Adolescente
fale igual Paulo em II Timóteo 4:7 - Combata o bom combate, vença o pecado,
termine sua corrida com Deus e seja sempre fiel a Ele. Não deixe o diabo te
enganar, dizendo que não vale a pena ser fiel. Pois vale a pena sim seguir ao Senhor
e fazer a sua vontade!
Decifre os códigos para descobrir os versículos e os reescreva em
seguida: aivadoT, omoc àtse otircse: “ohlo muhnen uiv, etnem amuhnen
uonigami o que sueD uoraperp arap seleuqa que o amam. ( XI:II OC I
).
____________________________________________________________
___________________________________________________________
Agora leia os versículos, tire uma lição e veja as dicas para você terminar bem:
Versículo
Lição
Dica
Hebreus
Fixe os olhos em Jesus
12:2
I Pedro
Vigie
5:8-9
I Coríntios
Fuja da zona de tentação
10:13
Tiago 1:2Não desista
4
DECIDINDO: Meditação sem decisão não vale de nada, então coloque o que você
aprendeu em prática. ( ) Decido que não vou faltar o culto Novateens e GA, se não
puder ir presencialmente, acompanharei o culto pela internet e enviarei vídeo dos
meus versículos e foto das meditações ao meu líder. ( ) Decido que não vou deixar
os meus problemas em casa interferirem no meu relacionamento com Deus. ( )
Decido que vou evitar amizades que me afastam de Deus, por mais que eu goste de
sua companhia. ( ) Decido nem passar perto da minha zona de tentação (Coloque
aqui onde é sua zona de tentação) __________________________________
COMPARTILHANDO: Ore – “Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ajude-me a
mudar minhas atitudes, consegui cumprir minhas decisões e assim agradar o Teu
coração”.

Salomão
Esta semana você vai meditar sobre a vida de Salomão, filho e sucessor do Rei
Davi. Fique atento as lições da vida do homem que foi considerado o maior sábio
do mundo em todos os tempos depois de Jesus.
Segunda-feira: A Fonte da Sabedoria
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos
dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. Tiago 1:5
ENTENDENDO: De acordo com o versículo acima, responda: De onde vem à
sabedoria? _________________. O que você deve fazer para obter sabedoria?
_________________. Sabedoria significa a capacidade de discernir e decidir
corretamente, e ela vem do alto (Tiago 3:17), ou seja, do próprio Deus. Portanto,
se você deseja sabedoria, deve pedir a Deus e receberá, ela te ajudará a ter uma
vida que agrade ao Senhor. Reescreva o versículo na primeira pessoa do singular.
“Se eu quero __________________________________________________
MEMORIZANDO: Um meio de
adquirir sabedoria é através da
memorização da Palavra. Repita 5x
em voz alta, e fale sem olhar.
TIRANDO A LIÇÃO: Salomão foi
um verdadeiro exemplo de quem
pediu sabedoria a Deus e a recebeu.
Quando Salomão, filho de Davi,
tornou-se rei, ele era jovem e sem
experiência nenhuma, e estava
assumindo um grande reino. Leia 1
Reis 3:4-14 e coloque Verdadeiro
(V) ou Falso (F), se for falso coloque
a afirmação correta e veja o que
aconteceu com Salomão.
( ) O Senhor apareceu em sonho a Salomão em Jerusalém. __________________
( ) O Senhor falou a Salomão que ele poderia pedir o que quisesse, que o Senhor
daria a ele. ___________________________________________________
( ) Salomão, apesar de ser o novo rei, reconhecia que ele não passava de um
jovem e que não sabia o que fazer. __________________________________

( ) Salomão pediu ao Senhor um coração cheio de discernimento, vida longa,
riquezas e morte dos inimigos______________________________________
( ) O pedido de Salomão agradou ao Senhor. __________________________
( ) O Senhor disse que daria a Salomão um coração sábio, de modo que nem no
passado e nem no futuro teria um homem tão sábio quanto ele______________
( ) Salomão recebeu mais do que pediu ao Senhor.______________________
Salomão poderia ter pedido qualquer coisa ao Senhor: riquezas, bens,
fama, vida longa, morte dos inimigos... Mas ele reconhecia que não sabia de
tudo, reconhecia sua limitação humana e que precisaria de Deus. Ele temia
a Deus e entendia que tudo o que precisava estava nEle, pois o temor ao
Senhor é o princípio de todo o conhecimento (Provérbios 1:7). Por isso
Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel, sabedoria que vem de Deus.
E assim, ele começou bem o seu reinado, o Senhor agradou-se dele e o abençoou além
do que ele pediu.
Agora entenda três princípios importantes para obter sabedoria:
1) PEDIR – Quando você deseja muito alguma coisa, você pede, e geralmente aos
seus pais, não é? O mesmo acontece com Deus. Se você deseja ser alguém sábio,
você deve pedir isso a seu Pai Celestial, através da oração. (Mateus 7:7-8; João
14:13; 16:24);
2) PEDIR PELO MOTIVO CERTO – Leia Tiago 4:2-3 e escreva porque você não
recebe quando pede algo de Deus __________________________________
_________________________________________________________.
Não basta apenas pedir, o que você pede deve agradar a Deus, e não aos seus
interesses pessoais.
3) USAR TODOS OS RECURSOS – Em Provérbios 4:7-8 a própria sabedoria diz
a você: Use tudo o que puder para adquirir sabedoria. Ou seja, medite na Palavra
diariamente, ore, leia a Bíblia, leia bons livros, estude muito, se dedique para ser
um melhor aluno e liderado. Você verá que todo o seu esforço será recompensado
por Deus. Reflita: E se Deus dissesse a você o mesmo que a Salomão: “Peça-me o
que quiser, e eu darei a você”, o que você pediria? Usando as sílabas embaralhadas,
encontre as respostas do que se pede (leia os versículos para ajudar):
BE - BA - FI - DO - CI - RI - AR - ZAS - A
VO - PA - RE - ZOM - SA - QUE - CA - DOR - RI
É mais preciosa do que rubis (Provérbios 3:15)
Um ser vegetal (Provérbios 3:18)
Qualidade da sabedoria que promove a paz (Tiago 3:17)
Bens valiosos (Provérbios 3:16)
Quem gosta de debochar, caçoar (Provérbios 21:11)

-

-

DECIDINDO: A sabedoria é mais valiosa do que tesouros, então busque por ela!
Decida: ( ) Vou pedir em oração sabedoria de Deus para esta situação difícil que

Provérbios
4:4
Mateus
7:24
João 13:17
Filipenses
4:9a

“Apegue-se às minhas...................... de todo o ...................; ................... aos
meus ........................... e você terá vida.”
“Portanto, quem................ estas minhas ........................ e as ...................... é
como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha.”
Agora vocês sabem estas coisas,..................... serão se as............................
Ponham
em....................
tudo
o
que
vocês.....................,.........................e......................... em mim.

DECIDINDO: Hoje você aprendeu a importância de praticar a palavra do Senhor e
não somente ouvir, por isso decida a cada dia praticar algo que você ainda tem
dificuldade de obedecer a Deus. Decido obedecer aos meus pais ( ). Faça uma decisão
pessoal de algo que atrapalha seu relacionamento com Jesus _________________
_______________________________________________________________
COMPARTILHANDO:  Senhor, Jesus, me ajude a obedecer a sua palavra e a viver
tudo que aprendo com ela.

Sexta-feira: Termine bem
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a Fé”. II Timóteo
4:7
ENTENDENDO: O que você entende por?
Combati o bom combate __________________________________________
Terminei a corrida ______________________________________________
Guardei a Fé __________________________________________________
Essa fala é do Apóstolo Paulo, ele mostra que durante a sua vida ele lutou contra o
pecado e permaneceu fiel a Deus. É isso que você deve desejar: Vencer a luta
contra o pecado, terminar sua corrida bem e permanecer fiel a Deus.
MEMORIZANDO: Salomão era muito conhecido pela sua sabedoria. E uma das
formas de se obter sabedoria é decorando os versículos. O versículo de hoje está
muito fácil, divida em três partes e só siga adiante quando tiver decorado.
TIRANDO A LIÇÃO: Durante a semana você viu que Salomão começou bem o seu
reinado pedindo sabedoria a Deus. Leia I Reis 3:3a e complete o
versículo: “Salomão ________ o Senhor, pois andava de _______
com os __________ do seu pai _______”. No entanto, ao longo da
semana, você também descobriu que Salomão se envolveu com
muitas mulheres de outros povos, povos estes que não
tinham Deus como seu Senhor (jugo desigual), que
adoravam ídolos, e ele deixou se influenciar por essas mulheres e
passou a adorar a esses ídolos também . Em I Reis 11:4b fala que à medida que
Salomão foi envelhecendo as mulheres dele o induziram a voltar-se para outros
__________, e que seu __________ já não era totalmente dedicado ao
________, o seu Deus, como fora o coração do seu pai _________.

Muitas vezes a espera parece interminável, e as coisas do mundo parecem mais fáceis, mas
ESPERE, não busque algo fora o plano de Deus, Ele já preparou o seu parceiro (a) para andar
nesse jugo, e ele (a) terá as mesmas convicções que as suas.

DECIDINDO: Seja corajoso e fiel as suas decisões. ( ) Decido me afastar da pessoa
que estou gostando amorosamente. ( ) Decido não faltar mais ao culto e ao meu grupo
de amizade Nova Teens. ( ) Decido me afastar de pessoas que me afastam dos planos
de Deus.
COMPARTILHANDO: Ore pedindo de Deus forças para saber esperar que as coisas
aconteçam de acordo com a vontade d’Ele. Orei ( )

Quinta-feira - Pratique a Palavra
“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si
mesmos.” Tiago 1:22
ENTENDENDO: No versículo de hoje você vai meditar sobre praticar a palavra de
Deus. Mas, você sabe o que Tiago quis dizer com “sejam praticantes da palavra, e não
apenas ouvintes”? __________________________________. Você tem praticado
a palavra?_________. Mais adiante no versículo afirma que aquele que não pratica, ou
seja, é apenas ouvinte, engana-se a si mesmo. Por que será dessa afirmação? ____
______________________________________. A bíblia ensina a você, no
versículo, que tão importante quando ouvir a palavra é obedecê-la. Para Deus mais vale
a sua obediência, adolescente.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje está bem fácil, então memorize logo!

TIRANDO A LIÇÃO: O rei Salomão foi o mais sábio da história de Israel e
também mais rico, porém apesar de tanta sabedoria dada por Deus, ele acabou se
deixando levar pelos prazeres da vida quando se envolveu com um grande número
de mulheres; e suas mulheres e concubinas lhe perverteram o coração, então ele
acabou não agradando ao Senhor com suas práticas de adoração a outros deuses.
Salamão tinha sabedoria, foi ensinado pelo seu pai como agradar a Deus, sabia qual era
o certo a fazer. Mas ele preferiu desobedecer a Deus. Será que você
adolescente não está fazendo a mesma coisa? Toda semana você ouve a
Palavra no Novateens, faz a meditação, mas será que você está colocando
em prática aquilo que você aprende de como agradar a Deus? Você tem
evitado a mentira, a desobediência a seus pais, a imoralidade, a
desonestidade, ao namoro escondido? Adolescente a Palavra de Deus deve ser viva em
sua vida, tome decisões e as coloque em prática.
Para entender melhor, leia os versículos abaixo e complete as colunas corretamente
com o que falta:
Versículo
Salmos
119:17

Ensinamento
Trata com................... o teu servo para que eu ............... e................... à tua
palavra.

estou passando: ____________________________________________. ( )
Vou meditar todos os 5 dias dessa semana, no horário: ____:____ para adquirir
mais sabedoria
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus agora, conte suas decisões e
peça ajuda para ser sábio(a) e cumpri-las.
Terça-feira - Busque a Felicidade em Deus
“Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e guarde os seus

mandamentos, pois isso é o essencial para o homem.” Eclesiastes 12:13

ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado e sinônimo das palavras “temer”,
“guardar” e “essencial”, depois reescreva o versículo substituindo pelos respectivos
sinônimos: ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
No versículo de hoje o rei Salomão fala que temer a Deus e guardar os seus
mandamentos é tudo que importa no final de tudo e não os prazeres que o mundo tem
a te oferecer!
MEMORIZANDO: Guardar a palavra no coração é fundamental para se ter a
verdadeira felicidade. Então hoje você vai memorizar o versículo cantando ♪♪♪ ou em
forma de poesia!
TIRANDO A LIÇÃO: Salomão foi um rei que se saiu em busca da felicidade, em
Eclesiastes 2:1-11 ele fala os
lugares por onde ele procurou a
felicidade: procure na palavra
cruzadas estes lugares. Primeiro
Salomão quis experimentar a .... (2 –
Vertical), depois se entregou ao ....
(5 – Horizontal) à extravagância. Em
seguida lançou-se a grandes .... (7 –
Horizontal)
Salomão
também
comprou .... (1 – Horizontal) e além
disso teve mais ...... e .... (6 –
Vertical) do que todos viveram antes
dele. Ele ajuntou ..... e ..... (7 –
Vertical). Serviu-se de um .... (3 –
Horizontal) tornou-se mais ..... (4 Vertical) e poderoso do que todos
que viveram em Jerusalém.
No final Salomão chegou à conclusão
de que tudo isso era ________

Salomão deixou-se levar pelos prazeres da vida e tudo que ela tinha a lhe
oferecer: trabalho, conhecimento, dinheiro, vinho e mulheres, como ele
fala em Eclesiastes 2:10 ele não se negou a nada que seus olhos desejaram,
porém ele reconhece que tudo isso foi inútil. E o versículo-chave mostra
que depois que ele analisou tudo isso, Salomão conclui que temer a Deus e
cumprir sua Palavra que traz valor a vida, é nisso que você vai encontrar a verdadeira
felicidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------Leia os versículos associando as colunas e descubra de que forma podemos encontrar a
felicidade no Senhor:
A) Romanos 12:2
B) Provérbios 28:14 /
Salmos 128:1
C) Salmos 125:1
D) Colossenses 4:2
E) 1João 2:5

( ) Não se amoldar aos padrões do mundo e sim no Senhor.
( ) Sendo agradecidos.
( ) Alegrando-se na tribulação e entendendo que todas as
coisas acontecem por intermédio dele.
( ) Confiando no Senhor.
( ) Obedecendo.

DECIDINDO: Você está correndo atrás de algumas das coisas que Salomão? Essa é
uma busca vazia. Propósito e a satisfação surgem somente quando conhecemos e
obedecemos a Deus. Tome uma decisão e cumpra ( ) Decido priorizar Deus e não os
prazeres do mundo, durante essa semana só irei escutar músicas cristãs. ( ) Não vou
me deixar levar pelas minhas emoções, vou me afastar daquele (a) menino (a) do colégio
que me tenta na área emocional.
COMPARTILHANDO:  Peça a Deus que te dê sabedoria para mudar tudo aquilo
que precisa ser mudado e um coração sempre disposto a obedecê-lo.

Quarta-feira: Cuidado com o jugo desigual
“Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Pois o que têm em comum a
justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas?
2 Coríntios 6.14

ENTENDENDO: Quem são os descrentes? ___________________. Justiça e luz se
referem a quem? __________________; e maldade e trevas? _______________.
Justiça refere-se aqueles que vivem a vida com Cristo e maldade e trevas aqueles que
estão afastados de Deus e não querem tê-lo como Senhor e Salvador.

-----------------------------------------------------------------------------------------Você viu na meditação de Namoro o que é jugo, mas vamos relembrar.
O que é um jugo? Um jugo é uma barra de madeira que une dois bois um ao outro e à
carga que puxam. Uma junta em "jugo desigual" tem um boi mais forte e um mais fraco, ou
um mais alto e um mais baixo. O boi mais fraco ou mais baixo anda mais lentamente do que
o mais alto ou mais forte, fazendo com que a carga se mova em círculos. Quando os bois
estão em jugo desigual, eles não podem executar a tarefa que está diante deles. Em vez de

trabalhar juntos, estão em desacordo um com o outro. Assim acontece
quando um filho de Deus namora uma pessoa que não é cristã, não há
harmonia, paz, tudo fica em desacordo, pois a luz não se mistura com as
trevas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

MEMORIZANDO: Divida o versículo em três partes e verá que ficará bem mais
fácil de decorar. ( ) Consegui.
TIRANDO A LIÇÃO: Você verá hoje o que esse tal jugo desigual causou na vida
do homem mais sábio Leia 1 Reis 11.1-14 e complete as lacunas: O Rei Salomão
_____ muitas ________; Eram moabitas, _____, _____, _____, ___ e até a
filha do faraó. Salomão casou-se com ____ princesas + ____ concubinas =____
mulheres ao todo. Com o passar do tempo seu______ já não era totalmente
dedicado ao_______. Suas mulheres o fizeram seguir outros______. Por essa
razão o Senhor reprovou Salomão e após sua______ Deus deu a maior parte do
seu reino a outra pessoa.
As paixões de Salomão o fizeram pecar diante de Deus. Nova Teens, antes
de você ter um relacionamento humano com alguém tenha primeiro um
relacionamento profundo com Deus, mas você pode dizer: “eu não namoro
ninguém! ”, mas você gosta da amizade daquela pessoa que fala palavrão, vê
pornografia, que gosta de mentir, que gosta de “ficar” com várias pessoas...
“Poxa, mas essa pessoa é tããão legal! “ É? E ela vai acabar te induzindo a fazer as
mesmas coisas, assim como as mulheres de Salomão fizeram com ele. Entenda, você é
filho de Deus e precisa estar atento às pessoas com quem se relaciona, seu propósito
é estar em jugo igual, ou seja, estar ao lado de pessoas que possuam as mesmas metas
que as suas e as mesmas convicções sobre Deus. Namoro não é para agora, amizades
indevidas não são para nenhum momento, busque o reino e a justiça de Deus, o resto
vem depois (Mateus 6.33).
Leia as referências e escreva embaixo da imagem o versículo correspondente:

a)

b)
(

)

1 Coríntios 15.33

c)
(

)
Salmos 119.115

(

d)
) (

Provérbios 24.1

e)
)
Salmos 119.63

(

)

Eclesiastes 3.1

Leias os versículos abaixo e escreva uma lição para sua vida. Siga o exemplo:
Gálatas 5.7-9 > a má amizade me
afasta dos caminhos de Deus.

2 Coríntios 7.1 >_________

___________________

Deuteronômio 12.30b >_____

Provérbios 12.26 >________

___________________

___________________

Provérbios 22.2425 >

__________
__________
__________
__________

