SABEDORIA
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: Sabedoria significa a capacidade de discernir e decidir
corretamente, e ela vem do alto (Tiago 3:17). Você quer ser um adolescente
sábio? _____________. E você tem sabedoria? _________. Se a resposta for
NÃO, de acordo com o versículo acima, responda: Quem pode te dar sabedoria?
__________ O que você deve fazer para obter sabedoria? __________________.
ou seja, do próprio Deus. Portanto, se você deseja sabedoria, deve pedir a Deus e
receberá, e ela te ajudará a ter uma vida que agrade ao Senhor. Reescreva o
versículo na 1ª pessoa do singular: “Se eu tenho falta _______________________
MEMORIZANDO: Um meio de adquirir sabedoria é através da memorização da
Palavra. Repita 5x em voz alta, depois fale sem olhar. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Um verdadeiro exemplo de quem pediu sabedoria a Deus e a
recebeu foi SALOMÃO. Quando Salomão, filho de Davi, tornou-se rei, ele era jovem
e sem experiência nenhuma, e estava assumindo um grande reino. Leia 1 Reis 3:415, coloque V (Verdadeiro) e F (Falso), para
as afirmações Falsas coloquem a frase
Números salomônicos na Bíblia
verdadeira:
O rei Salomão foi famoso por seus
feitos. Veja esses números:
 Compôs 3 mil provérbios e mais de
mil cânticos (1 Rs 4:32);
 Em 7 anos construiu o templo do
Senhor (1 Rs 6:38);
 Seu trono de marfim, coberto por
ouro, era rodeado por 14 leões de
ouro (1 Rs 10:19);
 Seu grande erro: casou com 700
princesas e 300 concubinas (1 Rs
11:2);
 12 mil cavalos, 4 mil estábulos e
mais de mil carruagens de guerra (2
Cr 1:14, 9:15);
 Todo ano recebia 23 toneladas de
ouro em impostos (2 Cr 9:13).

(
) O Rei Salomão foi a Moriá para oferecer
sacrifícios. __________________________
( ) O Senhor apareceu a Salomão num sonho e
lhe disse que poderia pedir o que quisesse que o
Senhor lhe daria. ______________________
( ) O Senhor se não se agradou do pedido de
Salomão, pois o Rei pediu vida longa, riqueza,
morte dos inimigos. ____________________
___________________________________
( ) Salomão reconhece a bondade do Senhor
e pede a Deus um coração cheio de
discernimento para governar o Seu povo e ser
capaz de distinguir entre o bem e o mal. _____
___________________________________
( ) Salomão percebeu que Deus tinha falado
com ele, através de uma visão._____________

( ) O Senhor diz a Salomão que Ele também lhe dará o que não foi pedido: riqueza e fama
e se ele obedecer aos decretos e os mandamentos de Deus, o Senhor prolongaria sua vida.
___________________________________________________________________
Pense Nisso!!! Salomão poderia ter pedido qualquer coisa ao Senhor: riquezas, bens, fama,
vida longa... Mas ele reconhecia que não sabia de tudo, reconhecia sua limitação humana,
que era jovem, inexperiente e que precisava 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 somente de Deus. E assim, o Senhor agradou-se dele e o abençoou além
do que ele pediu. Adolescente, hoje você pode fazer a mesma coisa que Salomão, você é
jovem, inexperiente e ainda tem muita coisa para
aprender, mas se você pedir sabedoria, Deus lhe dará
(Tiago 1:5).

 Exercícios mentais são ótimos para malhar o seu
cérebro e te deixar mais sábio. Então teste a sua
concentração e ache as palavras que estão faltando
no caça-palavras. Você vai encontrar os benefícios
da sabedoria. 1) Provérbios 2:11 – Ela te _________
2) Provérbios 3:16 – Te traz _________ e _______
3) Provérbios 3:18 – Ela dá _______________

Se você quer sabedoria precisa entender três princípios importantes:
1º Princípio
2º Princípio
PEÇA
PEÇA PELO MOTIVO CERTO
Quando você deseja muito alguma coisa, Leia Tiago 4:2-3 e responda porque
você pede, e geralmente aos seus pais, não você pode não receber o que está
é? O mesmo acontece com Deus. Se você pedindo:
deseja ser alguém sábio, você deve pedir ( ) Pede pouco de Deus. ( ) Pede
isso a seu Pai Celestial, peça em oração. Leia errado, pede para satisfazer seus
Mateus 7:7-8; João 16:24 e diga o que próprios desejos. Não basta apenas
acontece
com
aqueles
que pedir, o que você pede deve agradar a
pedem.____________________________ Deus, e não aos seus interesses
________________________________
pessoais.
3º Princípio
USE TODOS OS RECURSOS
Em Provérbios 4:7 há um conselho para você “Use tudo o que puder para adquirir
sabedoria”. Marque as opções que você pode utilizar para adquirir sabedoria: ( )
Meditar diariamente na Palavra de Deus. ( ) Orar, falar com Deus. ( ) Jogar
videogame. ( ) Ler bons livros. ( ) Falar da vida das pessoas. ( ) Estudar. Isso,
novateens, medite, ore, leia bons livros, estude, e você verá que todo o seu esforço
agora será recompensado por Deus. Obs: As opções 3 e 5 estão erradas.
DECIDINDO: A sabedoria é mais valiosa do que tesouros, então busque por ela!
Decida: ( ) Vou pedir em oração sabedoria a Deus para esta situação que estou

passando: _______________________________________________________.
( ) Vou meditar todos os 5 dias dessa semana para começar a adquirir sabedoria.
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus agora, conte suas decisões e peça
ajuda para ser sábio (a) e cumpri-las.

Terça-feira: Sábio X Insensato
O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos.
Provérbios 12:15

ENTENDENDO: Você sabe o que significa insensato? Procure no dicionário e escreva
o que você encontrou. Insensato: _____________________________________.
A sabedoria dá a você a capacidade de tomar decisões corretas em sua vida, e isso
forma o seu caráter, transforma o seu comportamento e faz você ser mais parecido
com Jesus. Marque um X nas características do sábio: ( ) Sempre acha que está
certo. ( ) Reconhece que não sabe de tudo e aprende com os mais experientes. ( )
Não ouve conselhos e faz o quer. ( ) Procura orientação antes de tomar decisões. ( )
Pede conselhos de pessoas mais espirituais. ( ) Segue o seu próprio coração e não a
Deus. Estão corretas a 2ª, a 4ª e a 5ª opção.
MEMORIZANDO: Toda vez que você memoriza um versículo, você se torna mais
sábio. Então não pule essa etapa e só avance depois de decorar, revise o versículo de
ontem e fale o de ontem e o de hoje para alguém do GA ( ) Ok.
TIRANDO A LIÇÃO: Hoje você aprenderá a diferença entre o sábio e o insensato.
Procure cada versículo da tabela abaixo, preencha as lacunas e coloque as atitudes
do sábio colocando um “S” e do insensato (tolo) colocando o “I”.
( ) Espalha ___________(fofocas ) - Provérbios 10:18
( ) Despreza, apelida, comete bullying, _________ seu próximo - Provérbios 11:12
( ) Acolhe a ________ do pai - Provérbios 13:1
( ) É descuidado, age sem pensar, é __________ e __________ Provérbios 14:16
( ) Mantém a _________ - Provérbios 15:1a
( ) Facilmente perde a calma e sempre tem uma palavra ______ - Provérbios 15:1b
( ) Aceitam bons __________ e __________ Provérbios 19:20
Pense Nisso!!!! Adolescente a sabedoria te dá muitas recompensas, vamos listar
alguns desses valiosos tesouros que a “sabedoria” proporciona: 1. Conhecimento de
Deus. 2. Entendimento do que é direito, justo e honesto. 3. Te afasta das más
companhias. 4. Te afasta da imoralidade sexual. 5. Te ajuda a viver uma vida correta
que agrada ao coração de Deus e esse deve ser o foco de cada Cristão. Você quer ser
um jovem de sucesso que faz a diferença busque a sabedoria.
Leia Provérbios 2:4 e complete: Se procurar a ______como se procura
a_____ e buscá-la como que busca um______ escondido. Busque a
sabedoria, peça de Deus que a todos dá livremente de boa vontade

Agora procure cada versículo da tabela abaixo e preencha com as atitudes do sábio e
do insensato (tolo), depois escreva a lição que você tirou de cada versículo para sua
vida. (Quando o versículo fizer referência somente a um, coloque a atitude oposta ao
outro).
Vers.
Sl 119:98

O Sábio
Medita na
Palavra de Deus

O Insensato
Não gosta de meditar
e nem ler a Bíblia

Lição pessoal
Devo ser fiel na meditação e
fazer todos os dias

Provérbios
10:19
Provérbios
12:1
Provérbios
15:31-33

DECIDINDO: Como você se avalia: sábio ou insensato? Da tabela acima que você
preencheu com as lições para sua vida, escolha 02 lições em que você precisa
melhorar ou começar a praticar desde já e faça suas decisões: ________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
COMPARTILHANDO:  Fale com Deus e peça a Ele para ser mais parecido com
Jesus e agir com sabedoria em todas as situações. Confesse seus erros e pecados,
peça perdão e ajuda para ser sábio(a).
Quarta-feira: Filho Sábio x Filho Tolo
“O filho sábio dá alegria ao pai; o filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios 10:1”

ENTENDENDO: De acordo com o versículo de hoje: O filho sábio não deixa sua mãe
feliz ( ); Um pai fica feliz quando percebe que seu filho é sábio ( ); O filho tolo faz
com que seu pai tenha pena dele ( ); O filho tolo entristece sua mãe ( ). Se você
marcou a segunda opção, parabéns, você acertou. Quando os seus pais veem em você
atitudes tolas e lesas, ficam tristes, porém quando você demonstra ser prudente e
sensato, traz alegria a eles. Agora que você entendeu o versículo, pense um pouco e
escreva duas atitudes que você faz que deixam seus pais felizes:
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
MEMORIZANDO: Você quer ser um filho sábio? Então tenha a Palavra de Deus no
coração, escreva o versículo de hoje três vezes ou até memorizá-lo completamente.
TIRANDO A LIÇÃO: O filho tolo não liga para os conselhos, acha que todos estão
errados ou querem prejudicá-lo. Deus quer que você seja um filho sábio, na Bíblia
encontramos vários conselhos para você se tornar este filho. Leia as passagens a
seguir, diga qual é a lição, e se você está agradando a Deus nessa área.
Passagem

Provérbios 1:2

Lição

Estou agradando
a Deus?

Provérbios 1:8
Provérbios 4:26
Provérbios 28:26

2 Timóteo 2:7
Hebreus 5.14
Pense Nisso!!! Depois ler tantos conselhos e analisar se está agradando a Deus. Você
tem ouvido os conselhos de seus pais ou daqueles que te criam? Você tem obedecido a
eles, os honrados? Se sua resposta é NÃO saiba que Deus não está se agradando das
suas atitudes. Mude de atitude e seja um exemplo de filho
Leia Provérbios 10:27 e 1 Pedro 5:5 e diga qual o motivo pelo qual temos que
obedecer aos nossas autoridades ______________________________________.
Então seja um bom filho, ouça os conselhos daqueles que te amam e só querem seu
bem, não despreze suas palavras.
 Nas Escrituras temos vários exemplos de personagens que foram abençoados por
serem obedientes. Siga as pistas da tabela e complete o quadro para descobrir qual é
o personagem que estamos citando:
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DECIDINDO: Agora que você já pensou sobre como tem sido sua conduta como filho,
sabe o que precisa fazer para agradar a Deus. Se você já é um filho sábio, decida ser
melhor, mas se você tem sido tolo, decida melhorar a área onde você tem falhado. Eu
decido _________________________________________________________
COMPARTILHANDO:  Senhor Deus, quero ser um filho sábio, tanto para Ti
como para meus pais, obedecendo e honrando. Vou ouvir os conselhos dos meus pais e
segui-lo de acordo com sua vontade. Amém
Quinta-feira: Sábio X Zombador
“Se você for sábio, o benefício será seu; se for zombador, sofrerá as
consequências” Pv 9:12

Entendendo: Aquele que é sábio age com sabedoria em tudo o que faz e isso o leva a
ter bons resultados no futuro, consequências boas. O zombador é aquele que
ridiculariza o seu próximo, caçoa dos outros e não se importa com ninguém e nem com
nada. Agora leia os versículos a seguir Isaías 29.20; Provérbios 2.12; 3:16; 14.6,
faça a correspondência com sua principal lição e vejas as consequências reservadas
para o sábio e para o zombador
Versículos

Lição
A sabedoria nos dá discernimento para nos afastar do mal.

Todos os cruéis e semeadores da maldade desaparecerão.
Quem tem juízo aprende com facilidade.
A sabedoria oferece vida longa e também riquezas e honra.

MEMORIZANDO: Troque suas palavras de zombaria, pela Palavra de Deus, memorize
o versículo de hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: No verso de hoje você pode perceber que há dois tipos de
pessoas: um é o que age com sabedoria e outro é o que pratica a zombaria. Qual tipo
de pessoa você quer ser? (1 João 4:7-8) _______________. Você pode achar que
a pessoa de quem você zomba merece sua zombaria, pois já te fez mal, mas leia
Mateus 5:43-44 e veja o que a Palavra de Deus fala sobre isso:
( ) Devo amar somente meus amigos ( ) Devo amar também meus inimigos.
Aquelas pessoas que zombam dos outros, se acham muito engraçadas, mas com o
tempo vão ficando sozinhas, ninguém gosta de ficar perto de quem “curte com a cara
dos outros” e a Bíblia fala isso, leia Provérbios 24.9 e complete o versículo com as
palavras do quadro a seguir:
Pecado
“A __________ do insensato
_____________ pelos homens.”

detestado
é

zombador

___________,

e

o

intriga
_____________

é

Pense Nisso!!! A Palavra de Deus diz que um dia você prestará conta de toda palavra
inútil que sair da sua boca (Mateus 12:36-37), e as zombarias sem dúvida são palavras
inúteis. Como você é na escola? Você zomba dos seus amigos? Dá apelidos maldosos? Seus
comentários são espinhosos e ferinos? Você tem desagradado a Deus e está dando um
mau testemunho com seu falar? Se suas respostas foram “sim” para a maioria das
perguntas você precisa começar a rever seus conceitos, pois precisamos usar sua boca
para falar coisas agradáveis a Deus e aos homens. Esta é a atitude de alguém sábio.

Não faça aos outros aquilo que não quer que façam a você, a Bíblia nos ensina que o
que plantamos iremos colher. No final esse tipo de atitude só prejudica a nós
mesmos. Leia exemplos de zombadores: 1 Samuel 17:4,16,42,43,49; 2 Reis 2:2324; Lucas 23:39-43. Em seguida resolva o Problema de Lógica. 1. Na primeira
posição está aquele que tinha 2,90 metros; 2. Quem rejeitou a salvação de Jesus e
mostrou zombaria não está na terceira posição; 3. Na terceira posição está aqueles
que zombaram do Profeta Eliseu, chamando-o de careca. 4. Na terceira posição não
está nem Golias e nem o Ladrão da Cruz.
Zombadores

Zombaram
de
que ou de quem?

Consequências

Posição 1
Posição 2
Posição 3

DECIDINDO Deus ama o sábio e detesta o zombador, Agora que você já aprendeu o
que é a zombaria e o que traz de consequência: ( ) Decida parar de zombar e “cortar”
os outros. Você já pensou como é ruim ser zombado? Mesmo assim você zombou de

alguém? ( ) Decida pedir perdão a alguém de quem você já zombou. E recomece sendo
exemplo para seus amigos.
COMPARTILHANDO:  Faça uma oração e peça perdão a Deus por você estar
usando a sua boca para zombar dos outros. Peça ajuda a Ele para cumprir sua decisão,
mas faça sua parte também. A partir de hoje use sua boca para proferir as boas
novas e anunciar o amor de cristo.
Sexta-feira: Sábio X Preguiçoso
Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio!
Provérbios 6:6

ENTENDENDO: As formigas são conhecidas e observadas cientificamente por sua
maneira de trabalhar em conjunto e por sua organização. A Palavra de Deus diz que o
preguiçoso (será você?) deve “refletir nos caminhos dela”, para que deixe de ser
irresponsável e desleixado, e imite a formiga que é trabalhadora, ativa e sábia (Leia
Provérbios 30:24-25). Apesar de seu pequeno tamanho, elas trabalham
incansavelmente por alimento para manter viva a sua colônia. Marque com um X as
respostas corretas:
Atitudes
Sábio
Preguiçoso
Faz o trabalho na hora certa
Nunca faz o trabalho completo
Faz o trabalho por completo.
Sempre dá uma desculpa.
Tenta passar o trabalho para outra pessoa.
Faz o que deve fazer, mesmo quando ninguém está olhando.

Quando trabalha, reclama.
Precisa que alguém dia o que deve fazer.
Não deixa as tarefas para depois.
MEMORIZANDO: Seja esperto igual a formiga e decore o versículo agora.
( ) Decorei. ✅
TIRANDO A LIÇÃO: Sinceramente, responda: Você se considera uma pessoa
preguiçosa? ( ) Sim ( ) Não. A Bíblia também fala sobre a preguiça e faz a diferença
entre o sábio e o preguiçoso. Como você aprendeu essa semana, ser sábio é ter o
conhecimento de Deus para viver de modo a agradar ao Senhor em tudo, inclusive nas
suas obrigações, tarefas, estudos. Nosso Deus é um Deus que trabalha, foi assim que
Ele criou todo o mundo, trabalhando. Assim, o Senhor deu o exemplo, então sim você
deve trabalhar. Mas você deve estar pensando: Sou só um adolescente, como
trabalharei? O trabalho na sua idade corresponde às suas obrigações: em casa, na
escola, na igreja. Você ajuda em casa? E na escola, faz suas tarefas e trabalhos no
prazo? Na igreja, você ajuda a limpar, a arrumar as cadeiras, ajuda alguém, ajuda seu
líder?

Leia os versículos a seguir, escreva uma lição para sua vida e dê sua nota de 01 a 10,
depois escreva uma atitude que você pode mudar ou melhorar.
1
2
3
Estou mal nessa área
Referência

Provérbios
6:6-8

Nota

4

5
6
Preciso melhorar

7

8

9
10
Estou muito bem

Lição

O que posso mudar ou
melhorar?

A formiga não tem chefe, mas já
sabe o que tem que fazer e faz,
não precisa que mandem.

Posso arrumar meu quarto ou
lavar a louça, sem que minha
mãe mande.

Provérbios
12:27
Provérbios
26:15

Provérbios
24:33-34

Agora reveja suas notas e se avalie: 1 a 6( ) Bicho-preguiça. 7 a 10( ) Formiga.
Pense Nisso!!! A preguiça é um pecado e só causa prejuízos a você, portanto você
deve fugir dela ou sofrerá todas as consequências que ela traz. Aproveite para
começar fazendo as mudanças que você relacionou no quadro acima.
Agora leia os versículos e relacione com as consequências para o preguiçoso:
1) Provérbios 10:26
( ) Vai passar fome
2) Provérbios 12:11
( ) Ficará pobre
3) Provérbios 12:24
( ) Provoca irritação a quem precisa dele
4) Provérbios 12:27
( ) Se tornará escravo.
5) Provérbios 21:25
( ) Não aproveita o que tem
Você sabia❓ A bíblia está repleta de exemplos contrário à preguiça. Davi tomava
conta das ovelhas de seu pai muito antes de ser ungido rei. (1 Samuel 17.20). Rebeca
fez muito mais do que lhe pediram, e por isso foi escolhida para ser a esposa de
Isaque (Gênesis 24) e Paulo trabalhava para se sustentar enquanto pregava o
evangelho aos gentios(2 Tessalonicenses 3.8). Estes são apenas 3 dentre tantos
outros que agradaram a Deus, não deixando a preguiça impedi-los de cumprir os
propósitos de Deus em suas vidas. E você ❓ Tem deixado a preguiça te paralisar
DECIDINDO: Diga NÃO à preguiça. Decido: ( ) Arrumar meu quarto por 1 semana,
sem meus pais mandarem. ( ) Lavar a louça do almoço ou da janta a partir de hoje por
1 semana. ( ) Começar meus trabalhos da escola no dia em que meus professores
passarem. ( ) Decido fazer primeiro meus deveres e, só depois, assistir televisão ou
fazer outra atividade de lazer.
COMPARTILHANDO: Encerre sua meditação com uma oração sincera a Deus
contando para Ele quem você tem sido, pedindo perdão pela preguiça e pedindo ajuda
para mudar. 😉

