Existem amigos leais que estão com você e com sua família em todas as ocasiões,
nos tempos bons ou difíceis, a Bíblia fala que você não deve desprezar esses
amigos, mas preservá-los.
MEMORIZANDO: Hoje como estamos meditando sobre amizade, você vai decorar
o versículo e falar para seu melhor amigo ( ) Decorei ( ) Fiz a tarefa
TIRANDO A LIÇÃO: Davi e Jônatas eram grandes amigos (Leia 1 Samuel 18:14), eles basearam sua amizade em um compromisso com Deus e não só entre eles;
não permitiram que nada abalasse essa amizade, e mesmo quando sua amizade foi
provada (Leia 1 Samuel 20) e diga qual foi a grande provação que eles passaram:
____________________________________________________________
___________________________________________________________,
Mesmo diante deste cenário Davi e Jonatas permaneceram leais um ao outro,
foram amigos até o fim.
Pense Nisso!!! Você tem um amigo assim? Alguém que você pode confiar, que está
com você em todos os momentos de alegria e tristeza. ( ) Sim ( ) Não. Se sua
resposta foi sim a minha pergunta para você agora é: Esse amigo te leva a fazer
coisas que desagradam ao Senhor? Se sim, se afaste dele, pois é mais importante
você agradar seu melhor amigo, Deus. O Senhor se importa com suas amizades,
tanto que encontramos vários versículos na Bíblia que falam sobre os tipos de
pessoas que Deus deseja que nos relacionamos. Você tem que ter convicção de que
tipo de amigos você quer ter, os que te aproximam de Deus os que te afastam Dele.
Leia os versículos a seguir e liste as características de um amigo verdadeiro de
acordo com a Bíblia:
Versículos
Características de Um Amigo Verdadeiro
Provérbios 13.20
Provérbios 17:17
Provérbios 18:24
Provérbios 27:5-6,9
Romanos 12:10
1 Coríntios 27:9
DECIDINDO: Hora de tomar uma atitude ( ) Decido me afastar dos meus amigos
que me levam a fazer coisas que desagradam a Deus. ( ) Decido ser leal aos meus
amigos
COMPARTILHANDO:  Senhor, quero ter amigos que agradam a Ti, me ajuda
a ser leal a eles e principalmente quero ser leal a Ti, meu melhor amigo.

UMA VIDA DE
CONVICÇÃO
Segunda-feira: Convicção
“Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais
tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. ” 2 Timóteo 3.14
ENTENDENDO: Essa semana o tema da nossa meditação é CONVICÇÃO, então
antes de qualquer coisa procure no dicionário o significado desta palavra e marque
as respostas corretas: ( ) crença ou opinião firme a respeito de algo com base em
provas ou como resultado da influência de outros ( ) Padrão considerado perfeito
( ) Opinião obstinada sobre alguma coisa. Se você marcou todas as alternativas
você está certo. Parabéns!!! Para entender melhor o versículo, leia antes 2
Timóteo 1: 1-2; e 2 Timóteo 3: 15-16 e responda: Neste versículo a quem
“você” está se referindo? __________________, quais são as coisas que foram
aprendidas e que se tem convicção? ________________________
____________________. Toda a Escritura é inspirada por quem?
________________. Paulo falou essas palavras a Timóteo que ele não devia se
desviar da Palavra de Jesus Cristo, ensinadas pela sua vó Lóide e sua mãe Eunice
(2 Timóteo 1:5).
MEMORIZANDO: Para termos convicção na Palavra da Verdade temos que a
conhecer e guardá-la no coração, então decore o versículo agora ( ) Ok.
TIRANDO A LIÇÃO: Nos dias de hoje é muito difícil
ter convicção, nas redes sociais as pessoas estão
sempre dando suas opiniões, falando um monte de
mentiras que muitas pessoas acreditam ser verdade.
Por isso é importante você ter suas convicções
baseada na Palavra de Deus, que é 100% verdadeira,
através da Bíblia você vai descobrir o que agrada e
desagrada ao Senhor, quais atitudes que você, um adolescente cristão, deve ter.
O cristão deve ser alguém de maior convicção, deve ter princípios inegociáveis e
não deixar NINGUÉM o desviar deles.
Em 2 Timóteo 3:1-5 Paulo faz um alerta ao jovem Timóteo de tudo que
aconteceria nos últimos dias, leia os versículos para conseguir completar os
espaços em branco:

Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão _________________________.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos,
______________________________________,
______________,
ímpios, ______________________________________, irreconciliáveis,
caluniadores, _________________________________, cruéis, inimigos do
bem, traidores, __________________, soberbos, mais amantes dos
prazeres do que________________________________________, tendo
aparência
de
piedade,
mas
negando
o
seu
poder.
___________________________.
Pense Nisso!!! Você percebe que todas essas coisas listadas é o que você vê no seu
dia a dia? Novelas, séries e reality shows são uma pequena amostra do que as
pessoas se tornaram. Se você ainda dá ibope para esse tipo de entretenimento
decida parar, pois o próprio Jesus nos alerta em Mateus 6.23 “ (...) se os seus
olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas”. Diante de tantas coisas
que desagradam a Deus, você tem permanecido fiel? ( ) sim ( ) não ( ) as vezes.
Entenda que para o cristão ser convicto é INDISPENSÁVEL não abrir mão daquilo
que agrada a Deus, dizer não para o pecado, preferir perder ” amigos” a ter que
mudar o que crê e envergonhar Jesus. Uma pessoa com convicção, não abre mão
daquilo que acredita, não importa as circunstâncias, o lugar ou com que anda, ela
permanece fiel aos seus princípios.
No Novateens você já conheceu vários personagens bíblicos convictos. Vamos
relembrar um deles? Leia a passagem bíblica e preencha o quadro abaixo:
Passagem Bíblica
Personagem
Em que foi convicto?
Genesis 39: 6-14

com Deus vem em primeiro lugar e Ele é a Verdade. Quando você falha em sua
palavra com alguém, está falhando com Deus. Por isso, você deve ser convicto de
sua decisão de obedecer à Palavra no seu falar. Leia os versículos a seguir e
relacione-os à figura correta:
(A) Salmos 39.1
( )

(B) Provérbios 12.18

( )

(C) Provérbios 18.21
( )

( )

Agora procure no caça-palavras características que você deve evitar no seu falar:
1._________________2.________________
3.______________4.___________________
DECIDINDO: Este é o momento de tomar uma
decisão quanto ao seu falar em casa, na escola, na
igreja e onde estiver. Escreva uma decisão
prática:______________________________
___________________________________
___________________________________
COMPARTILHANDO:  Peça a Deus que
ajude a manter seu falar puro, que você possa
sempre manter sua palavra.
Sexta-feira: Convicção na Amizade

DECIDINDO: Essa é hora de tomar suas decisões, pensando em tudo o que você
aprendeu na meditação de hoje. ( ) Decido não agir contra minha convicção em
Cristo ( ) Decido buscar amizades que tenham convicções semelhantes as minhas
( ) Decido meditar todos os dias essa semana, para aprender e fortalecer mais
minhas convicções em Cristo.
COMPARTILHANDO:  Senhor, quero ser um adolescente convicto na
verdade que está em sua Palavra, vou guardá-la no coração para não pecar contra
Ti. Amém

“Não despreze seus amigos nem os amigos de seu pai. Uma boa amizade
vale muito nas horas difíceis” Provérbios 27.10a (VIVA)
ENTENDENDO: Vamos trazer esse versículo para sua realidade. Marque com X o
que você considera “desprezar”. ( ) Não ter consideração e respeito, menosprezar
(
) Tratar bem, demonstrar afeto. Agora diga quem são seus amigos
__________________. Quem são os amigos de seus pais ou responsáveis
____________________. Para você, quais são as “horas difíceis” que o versículo
fala? ________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________.

sempre guardado no seu coração (mente). Preste atenção às pistas e quando
descobrir o tesouro (versículo) anote-o no lugar indicado:
Pista 01 – É um livro que tem nome de homem
Pista 02 – O número do capítulo lembra um patinho na lagoa
Pista 03 – É um livro do Novo Testamento
Pista 04 – É um livro que tem duas partes
Pista 05 – No versículo aparece a palavra coração
Pista 06 – Este tesouro está na segunda parte do livro
Pista 07 – O versículo lembra dois patinhos na lagoa
Qual tesouro você encontrou (Escreva o versículo)

Quinta-feira: Convicção no Falar
Seja o seu “sim”, “sim”, e o seu “não”, “não”; o que passar disso vem do
maligno. Mateus 5:37

ENTENDENDO: O versículo de hoje, fala sobre você ter sabedoria e convicção ao
falar. Com o passar dos tempos, as pessoas têm deixado de dar importância às suas
palavras. Cada vez mais, fazem uso de mentiras para conseguir promoções, status
ou benefícios. Assim, acabam seguindo um curso totalmente contrário daquele
desejado por Deus para você, adolescente.
 Em sua opinião, o que significa ser o “sim”, “sim” e o “não”, “não”?
____________________________________________________________
Explique como você poderia “passar disso” em exemplos práticos.
____________________________________________________________
Explique a frase “vem do maligno”:_________________ ________________
MEMORIZANDO: Essa é a hora de guardar o versículo na memória. Para ajudar,
complete os espaços a seguir sem olhar para o versículo acima.  “______ o seu
_____, _____, e o seu _____, _____; o que ______ disso vem do __________.”
Mateus 5:37
TIRANDO A LIÇÃO: Deus quer de nós santidade e sabedoria no falar. Para isso,
é necessário que você seja um adolescente convicto quanto às suas palavras. A
Palavra de Deus orienta os cristãos a cada dia se tornarem puros e corretos
(Efésios 1.4). Isso se aplica especialmente à língua, pois ela deve ser agradável a
Deus e pronta para responder corretamente (Colossenses 4.6).
Deus fala em sua Palavra que devemos manter a nossa palavra mesmo que em
prejuízo próprio (Salmos 15.4b). Não importa o que aconteça, o seu compromisso

Terça-feira: Convicção na Fé
"Porque vivemos por fé e não pelo que vemos." 2 Coríntios 5:7
ENTENDENDO: Para entender o que FÉ leia Hebreus 11:1 e explique o que é fé
____________________________________________________________
A vida não é fácil, você e eu temos problemas e dificuldades. Há pessoas que não
podem passar por qualquer tipo de dor ou aflição que ficam revoltadas, mas você
deve sempre confiar no nosso Deus, que Ele está agindo mesmo que você não
consiga ver, pois segundo a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus (Leia
Hebreus 11:6).
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é fácil de decorar. Então, aproveite e
decore, pondo em prática esse versículo em sua vida! Não deixe para depois.
Memorize agora ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Ter convicção na fé, é fazer jus ao que você acredita. É ser
convicto no porquê você é cristão, nos motivos pelos quais acredita em Deus e se
diz cristão.
Pense Nisso!!! Se alguém parasse você e perguntasse à você porque você segue à
Cristo, você saberia explicar sem gaguejar? Se sim, isso mostra que você tem
convicção, é você saber porque faz o que faz. E se você está pensando em como
responderia ou nem sabe o que falaria, isso revela que sua convicção precisa ser
revista.
Como você meditou ontem a palavra de Deus é o melhor meio para lhe mostrar
onde você deve ter convicção, como fazê-la para tê-la e o principal, cheia de
exemplos de personagens convictos em sua fé. Você já ouviu a história dos amigos
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego? Não???
Leia agora Daniel 3 e complete os espaços
conforme a leitura do capítulo. Como você
leu um dia eles foram pressionados a adorar a
estátua de Nabucodonosor, sua altura era de
__________ e o castigo para quem não a
adorasse, era a fornalha em ________.
Porém, eles eram rapazes fiéis a Deus, tinham
convicção, não iam desobedecer a Deus,
mesmo que tivessem que pagar um preço alto por isso, estavam determinados a
manter sua fé. Aquele que é fiel a Deus sabe que o importante não é o que pode
acontecer, e sim fazer a vontade do Senhor. No final eles foram jogados na
fornalha, que foi aquecida ________ vezes mais, mas nada aconteceu a eles, pois
o Senhor os livrou, seus cabelos não foram ________, seus mantos não foram
_________ e não havia cheiro de _________ neles. Os três não reclamaram de

Deus, não falaram nada contra Nabucodonosor, apenas mantiveram sua fé
inabalável. Adolescente, Deus honra a sua fé no Senhor, como honrou os três acima.
Seja convicto na sua fé, não a abandone para colar, mesmo que precise de nota,
não perca sua convicção porque os outros tiram sarro de você por não “ficar” igual
eles “ficam”, por ser virgem, não minta, mas mantenha a sua palavra mesmo se você
for prejudicado. Lembre-se: honre a Deus e Ele honrará você (1 Samuel 2:30).
Leia os versículos cumprindo a tarefa no quadro abaixo.
Veja a numeração correspondente: 1) Daniel 6:7-13; 2) Hebreus 11:5; 3)
Hebreus 11:7;
Escreva o que mais lhe chamou a
Por quê?
atenção:
1)
2)
3)
DECIDINDO: Chegou o momento de fazer decisões. ( ) Decido que não vou me
importar com o que os colegas da escola falam de mim, por isso decido ser fiel a
Deus nessa área: _______________________________________________
(
) Decido convidar um colega que não conhece à Cristo para assistir ao culto
NovaTeens e pedir de Deus que tire toda vergonha que eu puder sentir.
COMPARTILHANDO:  Fale com Deus compartilhando suas decisões, fale
sobre as tentações que tem sofrido e peça para aumentar sua fé. – Querido Deus,
peço que me dê a fé e a convicção que havia em Sadraque, Mesaque e Abede-Nego.
Ajuda-me a ter força para vencer as tentações e sempre combatê-las com a Tua
Palavra. Em nome de Jesus eu peço. Amém!
Quarta-feira: Convicção na Pureza
Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual
como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça; pois estas
coisas não são próprias para os santos. Efésios 5:3
ENTENDENDO: Segundo o versículo o que nem deve ser assunto de conversa?
___________________________. Segundo o dicionário, a pureza é o estado
ou qualidade do que é puro, do que não é misturado, também é a virtude de quem
não tem maldade e nem malícia. Marque um X nas atitudes que são contrárias à
pureza que Deus deseja: ( ) ver cenas imorais ( ) conversas e piadas impuras ( )
vestir-se de forma indecente ( ) ouvir músicas imorais ( ) ficar com alguém ( )

Pegar coisas escondidas dos outros, roubando ( ) dançar de modo sensual. Se você
marcou todas as respostas, acertou!
MEMORIZANDO: A Palavra ajuda a manter a pureza, decore agora o versículo
de hoje. Após memorizar, complete o versículo sem consultar.
Entre vocês não ___________________ nem sequer menção de imoralidade
sexual como ________ de nenhuma espécie de __________ e de ______; pois
estas coisas não são __________ para os __________. Efésios _:_
TIRANDO A LIÇÃO: Depois que o pecado entrou no mundo, com Adão e Eva, a
humanidade herdou uma natureza pecaminosa e, por isso, a mente e o corpo do ser
humano tendem ao mal. Mas com o sacrifício que Cristo fez, qualquer um pode
receber o Espírito Santo e ter forças para viver na pureza que Deus quer. E você,
como adolescente e filho de Deus, deve ser um exemplo de pureza para outras
pessoas (leia I Timóteo 4:12).
Pense Nisso!!! Você tem convicção em relação a sua pureza? Seja convicto da
pureza que você deve mostrar e ter, isso significa fugir das “rodinhas” de piadas
e conversas imorais, não falar palavrões, ter cuidado com comentários e postagens
na internet, sair de grupos de whatsapp onde tem conversas e postagens imorais.
Outras formas de impureza são: ouvir músicas imorais ou dançá-las; o modo como
você se veste, pois as suas roupas não devem mostrar o seu corpo, mas sim que
você é filho (a) de Deus; cobiça, pegar as coisas escondido, furtando ou roubando.
Saiba que você terá punição para as impurezas que cometer (2 Pedro 2:9-10). A
pureza deve abranger todas as áreas da sua vida.
Alguns personagens da Bíblia se afastaram das impurezas. Para preencher o
quadro, leia Daniel 1:8-20 e Gênesis 39:6-10; 41:39-40. Então agora Rache a
Cuca!
Posição Personagem
Como mostrou sua
Recompensa
CONVICÇÃO
Posição
Era 10 vezes mais
1
sábio que os outros
Posição
2

Fugiu da tentação

A Bíblia nos diz que Deus é puro. E este sempre vai ser nosso exemplo a seguir.
Você acha que a tarefa de ser puro aos olhos de Deus é muito difícil? Pois a Bíblia
nos dá dicas e orientações sobre isso.  A Bíblia nos fala em Provérbios 2.4, que
devemos procurar a sabedoria como quem procura um tesouro escondido. Então,
Adolescente, você vai “procurar” na Bíblia um tesouro que você deverá manter para

