O que prende você ao Senhor Deus? ( ) Os ensinamentos da sua Palavra ( ) Vou à
igreja somente por causa dos meus amigos ( ) Vou à igreja somente porque meus
pais me obrigam ( ) Vou para igreja porque gosto do meu líder.
Adolescente seja sincero com Deus, aprendendo a crescer e amadurecer na sua
Palavra. Não queira terminar sua vida como o Reis Joás, perdendo seu norte.
Sempre esteja apto a dar bons testemunhos, mesmo na ausência de seus líderes,
pois seu maior líder, que é Deus, sonda seu coração e vê todos os seus passos, dia
a dia.
A sua tarefa na meditação de hoje será simples, contudo profunda. Adolescente
trace um paralelo (comparação) entre os dois versículos abaixo apontados,
pontuando 02 (duas) diferenças de comportamento apresentadas em cada
versículo e ao final marque a lição correta.

REIS DA BíBlIA:
JOÁS

Essa semana você vai meditar sobre o Rei Joás, um Rei que começou seu reinado
muito bem, mas não terminou bem. Faça sua meditação com dedicação e coloque em
prática as lições que você aprender.
Segunda-feira: Rei Joás – Protegido por Deus
“Nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa proteção”
Salmos 33:20

.

JOÁS FEZ O QUE ERA
BOM AOS OLHOS DO
SENHOR, ENQUANTO O
SACERDOTE JOIADA
ESTAVA VIVO .
II Crônicas 24:2

MAS DEPOIS DA MORTE DE

X

JOIADA...ABANDONARAM O
TEMPLO DO SENHOR O DEUS
DOS SEUS ANTEPASSADOS, E
ADORARAM AS IMAGENS
VERGONHOSAS DE ASERÁ.
II Crônicas 24: 17-18

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Agora leia 2 Coríntios 4:16-18 e tire a última lição da semana.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
DECIDINDO: Vamos fechar a semana com chave de ouro e fazer decisões que
pode mudar sua vida. ( ) Decido continuar com meus olhos fixos em Deus mesmo
que meu líder mude de ministério ou não esteja mais em minha vida. ( ) Devo me
comportar em obediência a Deus independente da presença de meus líderes;
COMPARTILHANDO:  Lembre-se que as suas decisões são feitas diante de
Deus e seu compromisso é com Ele. Ore agora, pedindo sabedoria e atitude para
cumprir até o fim.

ENTENDENDO: De acordo com o versículo de hoje, sua esperança deve estar
em quem? _____________ Por que? ________________________________
A sua esperança deve estar no Senhor porque só Ele é o seu auxílio e a sua
proteção. Nada e nem ninguém pode fazer aquilo que Jesus Cristo fez por você na
cruz e essa foi a maior prova de amor do mundo. Por isso, você deve confiar
unicamente nele. Nessa semana você vai meditar sobre a vida do Rei Joás, em como
o Senhor o protegeu e as decisões que o próprio Rei tomou para ser o Rei que foi.
Vamos lá?
MEMORIZANDO: Tenha essa certeza no seu coração: Deus está com você e Ele
te protege de todas as coisas. Não siga em frente sem memorizar. Consegui ( )
TIRANDO A LIÇÃO: Para você entender a lição de hoje, primeiro leia 2 Reis
11:1-3 e 2 Reis 12:1 e enumere as afirmações em ordem cronológica.
( ) Atalia reina enquanto Joás está
Perfil do Rei Joás
escondido.
( ) Jeoseba esconde Joás com a sua ama.
7º. Rei de Judá
( ) Atalia manda matar toda a família real.
Pai: Rei Acazias
Mãe: Zíbia, de Berseba
( ) Joás se torna Rei.
Começou a reinar com 7 anos
( ) Atalia descobre que seu filho está
Reinou 40 anos
morto.
Antes de começar a reinar sua vó
Leia as referências e responda o
Atalia, uma mulher muito má, reinou
que se pede;
sobre Judá durante 6 anos.
1) Qual o nome da Tia de Joás que o
escondeu? (2 Reis 11:2) ______________ 2) Onde Joás ficou escondido com a
ama? (2 Reis 11:2-3) ____________________________________________
____________________________________________________________
3) Quanto tempo Joás ficou escondido? (2 Reis 11:3) ___________________

Pense Nisso! Quando a Rainha Atalia, mãe de Acazias, soube
que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real.
O Rei Joás foi milagrosamente salvo da morte quando tinha
apenas um ano de vida, graças à intervenção de sua tia. Deus
usou Jeoseba para preservar a descendência de Davi até
Jesus Cristo, protegendo o único remanescente da linhagem
real. Assim também o Senhor cuida de cada um dos seus
filhos inclusive de você, adolescente, Ele te protege diariamente para que
propósito que Deus tem para a sua vida se cumpra, não permita que o mundo te
engane dizendo o contrário. As coisas do mundo passam. Deus te protegeu até aqui
porque só Ele sabe o quanto você é especial para Ele e para seu Reino. Deus tem
um futuro para você que lhe trará paz e não lhe causará dano algum (Jeremias
29:11). Confie nisso e continue firme!
Leia os versículos, relacione as colunas e veja como Deus protege você.
a) Salmos 3:1-3
b) Salmos 91:7
c) Salmos 121:1-2
d) Mateus 10:29-31
e) 1 João 5:18

( ) Não preciso ter medo, Deus conhece cada detalhe da
minha e me protege.
( ) Deus protege aquele que é nascido Dele, o maligno não
pode atingi-lo
( ) Deus é meu escudo e me faz andar de cabeça erguida.
( ) O meu socorro vem do Senhor, criador de todas as coisas
( ) Mil pode cair ao meu lado e dez mil a minha direita, mas
eu não serei atingida.

DECIDINDO: Eu decido confiar que Deus está me protegendo e cuidando de mim
( ); Decido meditar na Palavra Dele todos os dias essa semana para assim eu saber
como não cair nas armadilhas do inimigo ( ).
COMPARTILHANDO: Converse com Deus e compartilhe sua decisão com Ele. Até
amanhã 
Terça-feira: Rei Joás – Ouvia seu Conselheiro
“Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem, pois dela depende a sua
vida” Provérbios 4:13

ENTENDENDO: O versículo de hoje fala sobre instrução, ou seja, ensinamento,
orientação, direção, conselhos... Para entender melhor, ligue a figura a cada parte
do versículo, colocando a ordem em que aparecem, e ao lado marque um X no
sinônimo certo de cada frase:
(
(
(
(

) guarde-a
) não a abandone
) dela depende sua vida
) apegue-se

(
(
(
(

) Mantenha ( ) Deixe para lá
) Desista ( ) Fique com ela
) Essencial ( ) Dispensável
) Ame ( ) Não se importe

Sexta-feira: Rei Joás – Não tire seus olhos de Deus
“Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela
alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha, e
assentou-se à direita do trono de Deus.” Hebreus 12:2

ENTENDENDO: Para você adolescente o que significa “Manter os olhas fitos
em Jesus”?__________________________________________________.
De acordo com o dicionário as palavras “consumador” e ”Padecer” significam,
respectivamente:
Consumador: que termina, conclui algo; Suportar: ter
resistência a; aguentar, padecer. O trecho do versículo acima que diz “pela alegria
que lhe fora proposta”, significa que (marque a opção correta): ( ) Jesus sabia que
sua morte não traria bons frutos; ( ) Jesus sabia que sua morte traria salvação
para toda humanidade. O versículo mostra que você deve manter os seus olhos
fixos em Jesus, que pagou um alto preço por você, Ele fez isso para ter um
relacionamento pessoal com você, independente das circunstâncias.
MEMORIZANDO: Sabe adolescente por que memorizar versículo é importante?
Porque naquele momento mais difícil do seu dia a dia, você precisará do versículo
de hoje na ponta da língua, então guarde a Palavra no seu coração e você não pecará
contra Deus. Memorize o versículo agora. ( ) Memorizei.
TIRANDO A LIÇÃO: Você tem meditado essa semana sobre a história do Rei
Joás (II Crônicas 24) e seu tutor e conselheiro o sacerdote Joiada. Você meditou
ontem que após a morte de Joiada o Rei Joás passou a ser influenciado por outras
pessoas, abandonou ao Senhor, adorando a outros deuses. O sacerdote Joiada,
homem de Deus, era o conselheiro espiritual de Joás, contudo Joás deixou de
consultar a Deus e obedecê-lo após a sua morte.
Pense Nisso: Adolescente assim como Joiada era um líder espiritual para o Joás,
você possui seus líderes, mandados por Deus, aqui na terra. Mas esse líder não está
com você todo tempo. Quando seu líder não está com você como: na escola, na sua
casa, na sua rodinha de amigos ou navegando na internet, como você tem se
comportado: como Joás após a morte de Joiada?______. Você deixa de ter seus
olhos fixos no Senhor na ausência de seus
líderes?_________. E se seu líder mudar de
ministério ou sair da igreja, você deixaria de servir
ao Senhor? Você deve ter um relacionamento com
Deus independentemente se seu líder está na sua
vida ou não. Você deve servir a Deus não porque Ele
é o Senhor do seu líder, você deve servir a Deus,
porque Ele é o seu Senhor.

Horizontal); O Rei Joás .... o que eles disseram (Número 2 – Vertical); Então eles
abandonaram o .... do Senhor (Número 4 – Vertical); Prestaram ... aos postes
sagrados (Número 3 – Horizontal); Também prestaram culto aos .... (Número 7 –
Horizontal); Por causa disso, a ... de Deus veio sobre Judá e Jerusalém (Número 7
– Vertical); O Senhor enviou .... ao povo para trazê-los de volta para ele (Número
1 – Horizontal); Mas o ... não quis ouvi-lo(Número 6 – Horizontal)
Pense Nisso!!! Ao ler essa passagem você consegue perceber como o Rei Joás era
uma pessoa fácil de influenciar, tanto para bem como para mal. Enquanto ele tinha
um bom conselheiro fez o que era correto, porém quando começou a ouvir conselhos
de pessoas que não temiam a Deus começou a fazer tudo errado. Será que você
não é sim? Uma pessoa que se deixa influenciar, “uma maria vai com as outras”. Na
igreja participa dos cultos, medita, porque seu líder e amigos do novateens te
influenciam. Porém quando está na escola ou na rua cede as pressões dos seus
amigos e faz aquilo que desagrada a Deus como: ficar, colar, namorar escondido,
responder aos professores, ser rebelde em casa. Adolescente, seja convicto, tenha
princípios, não ceda as pressões dos seus amigos, não se deixe influenciar.
Agora descubra o versículo abaixo e veja o que Deus deseja de você. As letras
estão embaralhadas, mas na coluna correta. 2 Timóteo 3:__ (dica: você decorou
esse versículo recentemente)
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Você está apaixonado(a) por alguém... você se aconselha?
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Adolescente, a instrução e o bom aconselhamento, que vêm de Deus, te dão o
direcionamento certo para tomar as decisões em toda a sua vida.
MEMORIZANDO: Um ótimo conselho é memorizar versículos. Assim o Espírito de
Deus te lembrará do versículo certo para cada situação que você passar. Divida o
versículo em 4 partes e repita cada uma até decorar tudo.
TIRANDO A LIÇÃO: Joás foi protegido por Deus ainda bebê. Outra proteção
que o Senhor deu a Joás foi ter colocado na vida dele Joiada, seu tutor e
conselheiro. Leia 2 Crônicas 24:2 e complete: “__________ fez o que o
__________ aprova enquanto ____________ o sacerdote _____________”.
Joás teve um conselheiro de Deus ao seu lado, em tudo Joiada instruía e guiava o
rei, aconselhando-o conforme a vontade do Senhor Deus. E você adolescente? Usa
sempre aquele ditado: “Se conselho fosse bom, não se dava, vendia”? Isso é um
ditado do mundo! O ensinamento de Deus é importante para que você viva bem e
seja bem-sucedido (Provérbios 15:22). Se você é filho (a) de Deus, então deve
viver pela verdade da Palavra e não pelos conceitos do mundo. Então agora pare e
se analise, responda SIM ou NÃO para cada situação abaixo:
Situações
Sim/Não
Alguém se declara sentimentalmente para você... você se
aconselha?
Você briga com um(a) amigo(a), você se aconselha para resolver?

.

DECIDINDO: Meditação sem decisão fica incompleta, então chegou a hora de
você decidir. ( ) Decido não deixar me influenciar pelos maus conselhos daquelas
pessoas que não servem ao Senhor; Decido cumprir minhas decisões em relação a:
( ) não ficar; ( ) não colar; ( ) não namorar escondido; ( ) não responder aos
professores; ( ) não desobedecer meus pais.
COMPARTILHANDO: Senhor, me ajuda a ser convicto, a fazer somente aquilo
que agrada a Ti. Me ajuda a ter discernimento para somente deixar me influenciar
por pessoas que Te serve. Amém.

Cometeu algum erro grave, você se aconselha para resolver?
Precisa tomar uma decisão que vai afetar sua vida, se aconselha?
Pense Nisso!!! Novateens, não é para qualquer pessoa que você pede conselhos.
Deus colocou seus pais, pastores e líderes em sua vida também para isso. Não é
sem motivo que eles são mais velhos e mais experientes do que você. Deus já tinha
pensado nisso: que você precisaria de alguém para instruir e ajudar você. Seus pais
são seus protetores e querem o seu bem, mais do que o deles mesmos. Se seus pais
são cristãos então eles e os seus líderes conhecem os ensinamentos de Deus e a
vontade Dele. Use esse recurso e cuidado que Deus te deu: peça conselhos dos
seus pais e líderes. Joás ouvia seu conselheiro e nunca se desviou enquanto Joiada
o aconselhava. E você tem feito isso? Tem alguém para quem pode pedir conselhos?
Lembrou-se de alguma situação para se aconselhar? Leia e responda a seguir:
De quem você não deve seguir conselhos? (Salmos 1:1) ___________________
Quem busca conselhos obtém .... (Provérbios 13:10) _____________________
Os planos fracassam por falta de .... (Provérbios 15:22) __________________
Conselhos são importantes para quem faz... (Provérbios 20:18) ______________
DECIDINDO: Este é o momento de agir! Em que você precisa pedir conselhos?
Decido: ( ) Procurar meu líder para pedir conselho para situação: ___________

________________. ( ) Antes de uma decisão vou pedir conselhos de alguém
mais espiritual. ( ) Vou confiar mais nos meus pais para contar as coisas.
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus e ore pelas suas decisões. Peça
que Ele lhe ajude a cumpri-las, para assim você ser bem sucedido em tudo.
Quarta-feira: Rei Joás - Restaurando o Templo
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus
com o seu próprio corpo.” 1 Coríntios 6:20
ENTENDENDO: Por que devemos glorificar à Deus com o nosso corpo?
...........................................................................................................................................
No versículo 19 deste mesmo capítulo diz que você é santuário (um lugar sagrado)
do Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus habita em você, e você foi comprado por
um alto preço (através da morte de Jesus, filho do Deus vivo). Isso quer dizer
adolescente, que você deve cuidar do seu corpo lembrando que ele não pertence a
você, mas à Deus.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é longo, mas não desanime, memorize agora.
( ) Memorizei.
TIRANDO A LIÇÃO: O Rei Joás cuidou do templo de Deus quando mandou que
ele fosse restaurado (2 Crônicas 24:4b), da mesma forma adolescente, você tem
que dá atenção ao seu corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. A Organização
Mundial da Saúde diz que saúde é “o completo bem-estar físico, mental, e social,
e não simplesmente a ausência de doença”, é o equilíbrio entre o corpo, a mente e
a alma. Ora, através da meditação você tem cuidado da sua mente e alma, mas
também precisa cuidar do seu corpo. Vamos aprender de que forma podemos
cuidar do Templo do Espírito Santo? Leia os versículos e escreva o que a Bíblia
fala sobre o seu corpo em relação a como você foi criado, as suas emoções,
seus pensamentos e do que você deve fugir.
Salmos 139:14
1 Coríntios 6:13
1 Coríntios 6:18
Provérbios 4:23
Filipenses 4:8
Pense Nisso!!! Talvez você pense que se exercitar é apenas uma forma de ficar
mais bonito (a), que pode comer o que quiser e isso não terá consequências, que
não tem problema você estar sempre na “bad” e que ter pensamentos em Deus ou
fugir da imoralidade é bobagem. Não se engane adolescente, a Bíblia é clara quando
diz que colheremos tudo aquilo que plantarmos.

DECIDINDO: ( ) Decido que vou praticar 30 minutos de atividades físicas pelo
menos 3x essa semana. ( ) Decido fazer um jejum de uma semana de ( ) bolachas;
( ) doces ( ) lanches ( ) refrigerante.
COMPARTILHANDO:  Ore a Deus, peça ajuda para cumprir suas decisões, e
ser um (a) adolescente que cuida do seu corpo e que aprenda a ter controle sobre
suas vontades e suas emoções.
Quinta-feira: Rei Joás – Deixando ser Influenciado
“Quem conhece o caminho do bem, e prefere andar constantemente pelo caminho
do mal, destruirá sua própria vida.” Provérbios 21:16 – Bíblia Viva

ENTENDENDO: No versículo mostra as consequências de quem se deixa
influenciar e anda pelo caminho do mal (caminho que desagrada a Deus), qual é essa
consequência? ________________________________________________
Em Provérbios 13:20 traz dois perfis de pessoas: os que anda com sábios e os que
anda com os tolos. Diga quais as consequências para cada um deles
Anda com Consequência:
Anda com Consequência:
Sábio
Tolo
Sabedoria é saber discernir o melhor caminho, como tomar decisões corretas, mas
para você adquirir sabedoria você deve andar com pessoas que também buscam
essa sabedoria. Se você anda com pessoas que não são sábias pode acabar ouvindo
conselhos errados e sofrendo consequências ruins. Torne o versículo mais pessoal
completando as lacunas: Eu quero ________ com quem é __________ para me
tornar cada vez mais __________, eu não quero ser _____________ dos
________, pois não quero acabar ___________.
MEMORIZANDO: A maior influência que você deve ter na sua vida é a Palavra de
Deus, por isso decore o versículo de hoje para ter a Palavra guardada no coração.
TIRANDO A LIÇÃO: Em 2
Crônicas 24:15 fala sobre a
morte de Joiada, como você já
meditou essa semana, durante a
vida de Joiada, o Rei Joás ouviu
seus conselhos e andou no
caminho que agradava ao
Senhor. Preencha as palavras
cruzadas e veja o que aconteceu
depois (2 Crônicas 24:17-19).
Os ..... de Judá foram falar com
rei Joás (Número
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