MEMORIZANDO: Memorize o versículo de hoje e revise os da semana ( ) FIZ
TIRANDO A LIÇÃO: Você meditou essa semana que o Rei Asa foi um Rei que
agradou a Deus, porém no final do seu reinado, ele deixou de confiar em Deus e
confiou nos homens. Leia os versículos, e responda as questões com V
(verdadeiro) e F (falso): 2 Crônicas 16:1-12; Para as alternativas falsas coloque a
resposta correta.
( ) O Rei Asa pediu ajuda ao rei da Síria, que governava em Damasco, quando o
rei Baasa de Israel invadiu Judá.___________________________________
___________________________________________________________
(

) O Rei da Síria à quem Asa pediu ajuda se chamava Obede._____________

___________________________________________________________
( ) Deus usou o vidente Hanani para repreender o rei Asa por ter pedido ajuda
ao rei da Síria e não a Deus. ______________________________________
___________________________________________________________
( ) O Rei Asa ficou doente dos pés e pediu ajuda à Deus._________________
___________________________________________________________
Pense Nisso!!! Adolescente, sabe onde o Rei Asa errou? Não foi em ter pedido
ajuda dos homens, e sim por ter deixado de confiar em Deus. No início do seu
reinado em tudo buscava a Deus, mas depois começou a deixar Deus de lado.
Como filho de Deus, você não pode ser assim, a sua confiança no Senhor deve ser
constante. Seja fiel até o fim e Deus vai lhe honrar.
Leia os versículos
recompensas de ser
1) 1Timóteo 2:4
2) 2 Crônicas 15:2b
3) Tiago 1:12
4) Apocalipse 21:4

e associe as colunas, assim você vai ver algumas
fiel até o fim:
( ) Receberá a coroa da vida;
( ) Ele enxugará cada lágrima que você derramou.
( ) Deus não vai te abandonar;
( ) Estará agradando à Deus;

Ao longo da sua caminhada com Deus, muitas coisas vão querer tirar o seu foco
(festas, sexo, drogas, bebidas, dinheiro...), mas não desista quando estiver
passando por dificuldades, mantenha seus olhos fixo em Jesus e você será
vencedor. Vai valer a pena adolescente: “Todavia, como está escrito: "Olho
nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus
preparou para aqueles que o amam” 1 Coríntios 2:9.
DECIDINDO: Decido ser fiel a Deus até o fim. ( ) Não vou ficar com ninguém;
( ) Não vou colar; ( ) Não pegar nada de ninguém sem pedir; ( ) Vou respeitar
meus pais, líderes e professores.
COMPARTILHANDO:  Ore a Deus, peça ajuda a Ele para você permanecer
fiel, fale para Ele suas dificuldades e persevere.

GranDes reis:
asa
Segunda-feira: Deixe a Idolatria
”Meus queridos filhos, afastem-se de tudo que possa tomar o lugar de Deus no
coração de vocês” 1 João 5:21 (Viva)

ENTENDENDO: Marque em que lugar Deus está em sua vida : ( ) 1º Lugar ( ) 2º
Lugar ( ) 3º Lugar ( ) Não faço ideia. Quem é filho de Deus não tem dúvida que
a resposta correta é em 1º Lugar. Agora diga o que você entende da expressão
“tomar o lugar de Deus”? _________________________________________.
Quando qualquer pessoa ou objeto é colocado como primeiro lugar em sua vida,
isto está tomando o lugar de Deus. Vamos tornar o versículo mais pessoal:
_____________ (coloque seu nome), afaste-se de tudo que possa tomar o lugar
de Deus em seu coração. Essa mensagem é para você, não ignore.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é fácil, não pule esta etapa, tendo a
palavra no coração é a maneira de saber qual a vontade de Deus para a sua vida.
TIRANDO A LIÇÃO: Essa semana você vai meditar sobre o Rei Asa, mas antes
você vai conhecer um pouco sobre ele. Como era o nome do seu pai? _________
(1 Reis 15:8). O coração do pai de Asa era inteiramente voltado para Deus (1
Reis 15:1-3)? ( ) Sim ( ) Não. E o coração do Rei Asa agradava a Deus ( 1
Reis 15:11; 2 Crônicas 14:2)? ( ) Sim ( ) Não. Ao contrário do seu pai, o Rei
Asa fez o que agradava a Deus quando ele começou a reinar, o povo de Judá
estava afundado na idolatria, Asa amava o Senhor, e por isso tomou algumas
atitudes que mostrou que desaprovada essa idolatria, quais foram as três
atitudes que ele tomou(1 Reis 15: 12-15)? 1. ______________________; 2
_______________________; 3. _________________________________
___________________________. A Bíblia mostra em várias ocasiões que
Deus reprova a idolatria, e a considera um pecado terrível (Ezequiel 23:49; 1
Coríntios 10:14; Colossenses 3:5; 1 Pedro 4:3). mas você sabe o que significa
IDOLATRIA? Segundo o dicionário Aurélio é ”um culto prestado ao que não é
Deus”, ou seja, dá mais importância a outras coisas e não a Deus.
Veja alguns exemplos de como você pode estar praticando a idolatria:
1) Sabe aquele cantor(a) que você acha o máximo, que as letras das músicas que
falam de coisas que são contra a Palavra de Deus, e mesmo assim você continua
ouvindo, sabendo que desagrada a Deus;

2) Sabe aqueles seus amigos que são más companhias e te influenciam a fazer
coisas erradas e mesmo assim você continua andando com eles.
3) E o seu celular que você passa horas no WhatsApp, no Instagram e no face, e
acaba ficando sem tempo de meditar com qualidade.
4) E seus livros de romance, aventura, suspense que só quer largar quando
terminar a estória, e você deixa de meditar.
Esses são alguns exemplos, ainda poderíamos falar do computador, tv, futebol,
vídeo game... enfim se você sabe que estas coisas têm tomado o lugar de Deus e
você não consegue abrir mão, significa que elas estão em primeiro lugar em sua
vida e que você dá mais importância para elas do que pra Deus, e Ele nos ordena a
não termos ídolos (Êxodo 20:4-6; Levítico 19:4/ Deuteronômio 5:8). Veja o
testemunho de um líder Novateens que decidiu dizer não à idolatria.
Para pensar: “Sempre fui um jovem viciado em internet, eu tinha 6 redes
sociais, então num dia decidi larga tudo isso, pois queria agradar a Deus. Comprei
um celular que só servia para fazer ligação e excluí todas as minhas contas das
redes sociais. Passei um ano sem acesso à internet, fui fiel até o fim, venci meus
gigantes e com 18 anos me tornei um líder Novateens por causa dessa decisão.
Adolescente, você não precisa ficar mais velho ou esperar que algo aconteça para
tomar uma decisão.”
Agora Leia os versículos e coloque o número correspondente com o item
correspondente.
1) Levítico 19:4
( ) Abandonar todo tipo de natureza terrena.
2) Salmos 97:7
( ) Fugir da idolatria.
3) Isaías 42:7
( ) Fica decepcionado.
4) 1 Coríntios 10:14
( )Terá vergonha total.
5) Colossenses 3:5
( ) Não herdará o reino.
6) Apocalipse 21:8
( )Só há um Deus.
DECIDINDO: Diga duas coisas que você tem dado muita importância e tem
tomado o lugar de Deus no seu coração _______________________________
( ) Decido colocar Deus em primeiro lugar em minha vida e abrir mão destas
duas coisas, porque tenho me dedicado mais a isso e me afastado de Deus.
COMPARTILHANDO:  Neste momento fale com o Senhor, compartilhe
suas decisões e peça forças para que você permaneça firme e não se renda aos
ídolos que aparecerem em sua vida.
Terça-feira: A oração move a mão de Deus
“Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que o
justo venha a cair” Salmos 55:22

algo contrário à Palavra de Deus, você entra em alguma área de trevas e dá
permissão para o diabo matar, roubar ou destruir aquela área da sua vida.
Veja algumas atitudes que vão ajudar a você se parecer mais com Cristo. Leia as
referências e faça o que se pede:
1.(1 João 2.15) complete a lição acrescentando as consoantes que faltam.
Não a__e o __un__o e nem o __ue ne__e __á.
2.(Josué 1.8) Qual a relação da imagem com o versículo?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3.(Tiago 1.22) Dê um exemplo sobre esse versículo:

4.(Filipenses 2.14) Avalie suas atitudes no decorrer da semana e dê uma nota a
si mesmo:
1,2,3( ) Muito ruim; 4,5,6( ) bom; 7,8,9 ( ) foram boas; 10 ( ) MUITO BOAS.
Seja um exemplo a ser seguido porque, quanto maior a escuridão,
mais brilhante uma luz fica, por menor que ela seja. Mesmo que você
seja o único cristão na sua família ou na sua sala de aula, faça brilhar
a luz de Cristo, através de você novas luzes se acenderão.
DECIDINDO: A decisão de andar na luz é sua! Deus apenas te orienta quanto ao
que fazer, mas o primeiro passo é seu. Decida: ( ) Vou me afastar de quem me
ajuda a pecar. ( ) Vou dar bom testemunho na escola parando de____________
( ) vou ser honesto (a) na meditação dessa semana.
COMPARTILHANDO: Converse com Deus e peça perdão pelos seus erros e
ajuda para mudar e ser um Novateens exemplar.
Sexta-feira: Seja Fiel até o Fim
“Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o
prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio” 1 Coríntios 9:24

ENTENDENDO: Levando para sua vida com Cristo, a que prêmio o versículo de
hoje se refere?.................................... Quem nos dará esse prêmio?...............................
Qual a condição para se ganhar este prêmio?....................................................................
A vida cristã é como uma competição, para se ganhar esse prêmio você precisa
perseverar até o fim, fazendo a vontade de Deus. Hoje veremos como o rei Asa
acabou a sua missão!

DECIDINDO: Chegou o momento de verificar aquilo que Deus falou ao seu
coração, decida confiar em Deus em todos os momentos de sua vida. ( ) Decido
orar a Deus e pedir para que Ele me dê um coração que confie Nele
verdadeiramente. ( ) Decido que toda vez que eu pensar que estou sozinho e que
ninguém se importar, vou dizer: Isso é mentira, Deus está comigo! ( ) Decido
vencer
em
Jesus
o
medo
de
__________________________.
COMPARTILHANDO:  Tenha um momento de conversa sincera com Deus.
Compartilhe com Ele aquilo que você refletiu por meio desta meditação e peça
direção para mudar o que for segundo a sua vontade.
Quinta-feira – Rei Asa - Seja um exemplo a ser seguido
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas

ENTENDENDO: Para entender melhor, complete o versículo na 1ͣ pessoa: Devo
_______________minhas _________________ao Senhor, e ele ____susterá;
jamais permitirá que ____ venha a cair. Agora você já sabe em quem deve lançar
suas preocupações, no Senhor.
MEMORIZANDO: Que tal guardar esse versículo na mente para usá-lo em um
momento difícil? Não deixe para depois, memorize o verso agora.( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Asa passou por uma situação muito difícil, um certo
momento do seu reinado o etíope Zerá marchou contra Judá.
Preencha as lacunas com dados do quadro e veja quantos soldados tinha em cada
exército, para te ajudar leia 2 Crônicas 14:8-10:
Números de Soldados do Exército de Asa

boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus".
Mateus 5:16
ENTENDENDO: Para entender o versículo marque Verdadeiro, ou Falso:
( ) Adquiro essa Luz quando aceito Cristo como Senhor da minha vida; ( ) Essa
Luz deve brilhar somente para os do sexo masculino; ( ) As boas obras é o
mesmo que bons frutos que agradam a Deus; ( ) “Pai de vocês...” descrito no
versículo, é Deus. O Rei Asa fez a Luz de Cristo brilhar em seu reinado, vamos
aprender com ele.
MEMORIZANDO: Decore o versículo e fale para um amigo Novateens, ou seu
líder, via ligação ou mensagem. Para quem você falou?____________________
TIRANDO A LIÇÃO: Em 2 Crônicas 15 o Rei Asa brilhou a luz de Cristo, leia 2
Crônicas 15:8-9 e diga o que ele fez: ______________________________
_________________________________________
ou seja, ele foi EXEMPLO, e isso quer dizer, ser bem
visto pelas pessoas. Você viu que algumas pessoas do
povo de Israel passaram para o lado do Rei Asa quando
viram que Deus estava ele. Assim, acontece quando as
pessoas veem verdadeiramente a luz de Jesus em você,
elas se sentem atraídas porque você demonstra ser diferente.
Pense Nisso!!!! Seus amigos têm visto a luz de Cristo em você? Você deve
influenciar as pessoas assim como o Rei Asa fez, mas, se você pratica as mesmas
coisas que seus amigos que não têm Cristo, que diferença há em você? Você
prefere imitar a Cristo ou seus amigos? Você deve viver como filho da Luz (1
Tessalonicenses 5:5). Você é luz quando segue a Palavra de Deus, pois ela que
ilumina os seus caminhos por isso, a importância de meditar todo dia, para você
saber se o que você faz, pensa e diz está agradando a Deus. Quando você faz

Números de Soldados do
Exército de Zerá

Homens de Judá + Homens de Benjamin
Não precisa ser muito bom matemática para qual exército estava em
desvantagem. O exército de Zerá tinha quase o dobro de homens do exército de
Judá, mas o Rei Asa tinha uma arma secreta, o Deus que servia, por isso clamou
ao Senhor, o seu Deus (2 Crônicas 14:11).
Pense Nisso!!! Asa pôs todo seu medo e angústia de lado, pois a sua esperança
estava no Senhor. Em sua oração ele reconheceu a Soberania de Deus e
acreditou que somente o Senhor seria capaz de ajudá-lo naquele momento, pois
para Deus tudo é possível (Leia Jeremias 32:17 Marcos 10:27 Lucas 1:37;).
Ele confiou que Deus ouviria sua oração e o atenderia. Você costuma orar, fora a
oração no fim da meditação? Quando você tem um problema, você ora primeiro
ou se desespera? Deus é o seu melhor amigo, Ele está sempre on line, a qualquer
momento está disposto a conversar com você. Pratique a oração, abra seu
coração para Deus, conte seus problemas, alegrias, agradeça e você vai ver que a
oração move a mão do Senhor.
Vamos ver seu termômetro de oração, seja sincero nas respostas a seguir e veja
como está sua vida de oração
Termômetro

Ora
constantemente
Tem bem planejado

Acima do
Esperado

Atinge
o
esperado

(10 pts)

(8 pts)

Atinge
parcialmente
o esperado
(6 pts)

Abaixo do
esperado
(4 Pts)

Não faz
(0 pts)

o tempo de oração
Tem
um
lugar
adequado para orar
Apresenta
seus
pedidos a Deus com
clareza
Evita orar e fazer
outra
coisa
ao
mesmo tempo
Ora
mesmo
cansado, triste ou
em pecado
Tem um diário de
oração
Agora some todos os seus pontos e coloque aqui ____________. A seguir veja o
resultado e reflita como está sua vida de oração.
61 a 70 pontos

Acima do esperado

46 a 60 pontos

Atinge o esperado

31 a 45 pontos

Atinge parcialmente o esperado

16 a 30 pontos

Abaixo do esperado

0 a 15 pontos

Não tem vida de oração

A oração é uma arma poderosa que o filho de Deus tem, mas que usa pouco,
tenha um diário de oração, coloque nele seus agradecimentos, pedidos de
oração, pessoas por quem orar.
DECIDINDO: Como vimos há várias razões para se dedicar à prática da oração,
orar para agradecer já seria um motivo de oração. ( ) Decido que esta semana
praticarei a oração ao acordar e ao dormir. ( ) Decido que minhas orações, esta
semana, durarão no mínimo 5 minutos.
COMPARTILHANDO: A oração é muito importante, é um meio de nos
comunicarmos com Deus. Se você está fraco nessa área, peça a Deus por isso
também.
Quarta-feira: Deus está com você em todos os momentos
“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei; Eu o segurarei com a minha mão direita
vitoriosa.” Isaías 41:10

ENTENDENDO: Para entender melhor, procure no dicionário o significado da
palavra temer? ____________________________________. Segundo o
versículo, por que você não deve ter medo?____________________________
____________________ Qual a promessa de Deus para aqueles que O tem
como
Senhor
de
suas
vidas,
conforme
o
versículo
acima?_______________________________________________________
O tema de hoje mostra que uma das características de Deus é que Ele esteve,
está e sempre estará com você em todos os momentos da sua vida, te
fortalecendo, te ajudando e segurando a sua mão.
MEMORIZANDO: Esta é a hora de aprender intensamente a Palavra de Deus.
Não faça desse momento uma atitude sem sentido, mas uma oportunidade de
aprendizagem. É importante aprender a Palavra verdadeiramente para que isso
faça a diferença em sua vida. Vamos lá! Memorizei ( ).
TIRANDO A LIÇÃO: A Bíblia mostra que Deus esteve sempre com Israel. Ele
mostrou isso para o rei Asa, por meio de Azarias, dizendo que Ele estaria com o
rei e com seu povo escolhido (II Crônicas 15.1-8). Adolescente, existem
momentos você se sente sozinho? Sente que ninguém te entende ou se importa
com você? Pode ter certeza de que isso não é verdade, é mentira de do Diabo,
porque Deus está sempre com você em todos os momentos. Quando você tiver
esse pensamento que está sozinho diga: “Não estou sozinho, isso é mentira, Deus
está comigo”! Busque a Deus de todo o coração e faça
sempre a sua vontade. Ele está sempre ao seu lado para
5ajudá-lo no que for preciso. Você quer sentir Deus
próximo a você? Então ore, medite em sua Palavra,
tenha comunhão com seus irmãos do NOVATEENS. Tenha
certeza de uma verdade: Deus nunca abandona você, adolescente! Leia essa
verdade em Salmos 9:10 e Hebreus 13:5b.
Leia os versículos a seguir, veja que Deus está sempre presente em todas as
situações de sua vida e diga sua lição principal.
VERSÍCULOS
LIÇÃO
Deuteronômio
31:6
Josué 1:9
Romanos 8:3839
Isaias 49:15
Salmos 146.9

