um jeito especial. Mas isso não foi feito só para você, foi pensado nas outras
pessoas também. O talento que você tem não é seu! Todas as habilidades que você
tem vieram do Senhor com um objetivo, um propósito, ou seja, seus dons não são
apenas para o seu usufruto (1 Coríntios 12:7). Entenda desde agora que você tem
um propósito, uma missão que Deus confiou apenas para você fazer. Cada talento
seu foi pensado pelo Senhor e eles devem beneficiar a vida de outras pessoas,
sejam as pessoas na igreja ou as que precisam de Jesus no mundo, você é um
embaixador de Deus aqui na terra (2 Coríntios 5:20).
A semana finalizou e você ainda não sabe quais
são seus talentos ou, se já sabe, mas, não sabe o
propósito deles, esse labirinto vai te ajudar a
descobrir. Responda as perguntas até sair do
labirinto:
1.O que você gostava de fazer quando era mais
novo? ______________________________.
2.Qual atividade você perde a noção do tempo, ou
se envolve com muita facilidade? ________
___________________________________.
3.Se você pudesse mudar o mundo com algo
que sabe fazer, o que seria? _____________
____________________________________________________________
___________________________________.
PENSE NISSO!! Agora que sabe mais ou menos seu dom ou seu propósito reflita
no que se pode fazer com isso. E se já sabe qual habilidade Deus te deu, o que tem
feito com ela? Em Tiago 4:17 diz que é PECADO saber o que é certo e não fazer.
Sempre servir a Deus com seus talentos será o certo, não servir é o mesmo que
enterrar seu talento como o servo inútil da parábola. Jesus está mais próximo de
voltar do que nunca, aguarde por Ele trabalhando bem naquilo que tem. (1 Coríntios
1:4,7).
DECIDINDO: Essa semana você aprendeu muitas lições, mas não adianta
conhecimento teórico sem prática!! Faça decisões práticas que mudarão a sua vida
por completo, não acabe essa meditação sem mudar algo na sua vida. ( ) Decido
utilizar este talento ___________________ para abençoar algum amigo até
semana que vem. ( ) Decido utilizar este talento _____________________ para
evangelizar alguém até semana que vem.
COMPARTILHANDO: “ Senhor Deus, te agradeço por mais uma semana de
meditação com tantos ensinamentos maravilhosos, me dê forças para cumprir cada
decisão tomada em cada um dos dias. Minha vida é sua, que eu viva aquilo que o
Senhor tem para mim. Amém.”

≥
USANDO
SEUS
TALENTOS
Neste domingo você viu quantos talentos Deus distribui para seus filhos. Todos
nós temos talentos, você tem talento, mas será que você está utilizando da maneira
correta? Faça sua meditação com atenção e descubra.
Segunda-feira: O que é um talento?
“Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada.”
(Romanos 12.6a)
ENTENDENDO: Pesquise no dicionário o significado da palavra “dom” _______
____________________________________________________________
Você deve ter encontrado vários significados, mas o que queremos enfatizar é
“aptidão inata para fazer algo, difícil ou raro”. Outra palavra que também tem este
mesmo significado é a palavra TALENTO.
De acordo com o versículo de hoje estes diferentes dons e talentos nos foi dado
de acordo com o que? _______________________. E essa graça nos foi dada
por Deus, e não é porque merecemos, mas sim pelo seu grande amor por nós.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje está bem pequeno. Anote o versículo 5
vezes em um papel e fique repetindo até memorizar. Depois, coloque em um lugar
visível para ficar lembrando ( ) Memorizei e fiz.
TIRANDO A LIÇÃO: Muitas vezes, você pode pensar que não tem nenhum dom
ou talento, mas com certeza existe algo que você saiba fazer bem. Às vezes, você
só precisa desenvolver melhor aquela área em específico. Davi foi um grande
exemplo de alguém que tinha muitos talentos, leia 1 Samuel 16.18, e diga quais
eram eles _____________________________________________. Você
acha que Davi já nasceu assim, com todos esses talentos? Provavelmente não. Ele
foi desenvolvendo e aperfeiçoando com o passar dos anos.
Pense Nisso!!! Adolescente, a fase que você se encontra agora, é o melhor momento
para desenvolver seus talentos. Você sabe cantar? Dançar? Falar bem? Toca algum
instrumento? Sabe fazer comida? Ensina os seus colegas aquela matéria difícil de
forma mais fácil? Sabe compor uma música ou um poema? Lava o banheiro como
ninguém? Tem aptidão com matérias de cálculo? Sabe desenhar? Se identificou
com algumas dessas coisas? Caso sim, parabéns, você está no caminho certo, e
talvez até já tenha descoberto o seu talento. Mas, se você não se identificou com
nenhuma das coisas acima, não fique triste. Em 2 Timóteo 1.7 diz que Deus nos
deu um espírito de poder, então, você pode fazer qualquer coisa de acordo com a
com a vontade de Deus. Inclusive, aquelas coisas que você se sente incapaz. Se

você se dedicar, se esforçar e não desistir logo de primeira, pode ter certeza que
você pode se tornar o melhor naquilo que você se propôs a aprender do zero.
Ninguém nasce sabendo ler e escrever, aprendemos conforme vemos outras
pessoas fazendo e também quando somos ensinados. Da mesma forma acontece no
desenvolvimento dos dons/talentos.
Associe os dons e talentos e suas respectivas utilizações para edificar seu
próximo:
a) 1 Coríntios 12:8a
( ) Consolar e confortar seus amigos que estão
passando por algum momento difícil.
b) 1 Coríntios 12:8c

( ) Aconselhar pedindo sabedoria de Deus, pois Ele
que dá as palavras de sabedoria

c) Filipenses 4:15

( ) Ser hospitaleiro, receber bem os outros na sua
casa e no GA

d) 1 Tessalonicenses 5:14

( ) Ensinar seus amigos da escola a matéria que
você é bom, isto é, com palavras de conhecimento.

e) Colossenses 4:15

( ) Ser generoso, ofertar para os irmãos, como por
exemplo pagar um lanche para um amigo.

DICA: Tente pensar agora em algo que você gosta de fazer (não pode ser comer
ou dormir) e tente essa semana desenvolver algo para descobrir quais os seus
talentos, caso ainda não saiba. Pode ser, aprender algum instrumento ou treine sua
leitura na frente do espelho para ter uma boa oratória e não se “embananar” quando
for ler em público ou outra coisa. Caso você já saiba em que você é bom, procure
se aperfeiçoar.
DECIDINDO: Sabe quem pode ajudar a descobrir seus dons/talentos? Seus
pais/responsáveis, eles conhecem você mais do que ninguém. Pergunte deles no que
você é bom ou em que você se sairia bem se fosse aprender algo totalmente novo
(Informe que você não está buscando elogios), mas principalmente, peça de Deus
orientação em tudo o que for fazer/aprender de maneira que isso seja para
glorificá-lo. (
) Decido perguntar aos meus responsáveis aquilo que eles
consideram que eu sou bom; ( ) Decido essa semana fazer minha meditação com
dedicação e aprender como posso glorificar a Deus com meus talentos.
COMPARTILHANDO: Ore ao Senhor para que durante essa semana o Senhor
possa lhe mostrar qual o dom que Ele quer que você o glorifique através da sua
vida.
Terça-feira: De onde vem o seu talento?
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das
luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1:17

em __________. O rei conversou com eles, e não encontrou __________
comparável a ________, ____________, ____________ e ___________;
de modo que eles passaram a servir o rei. Daniel 1:17 e 19
B) Tudo que Saul lhe ordenava fazer, _______ fazia com tanta _________que
Saul lhe deu um posto elevado no exército. 1 Samuel 18:5a.
E agora leia Mateus 25:21-23 e veja qual foi a recompensa destes dois servos.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.
DECIDINDO: Decido buscar no Senhor o meu talento e não desperdiçar, vou
servir ao meu Senhor e amar o meu próximo. ( ) Decido pedir perdão de Deus
por achar que o talento que ele me deu não é bom ou dizer que não tenho. ( )
Decido que nesta semana vou fazer uma lista com 5 coisas que sei fazer bem e
vou entregá-las a Deus”.
COMPARTILHANDO: Ore a Deus, agradeça a Ele por Ele ser o seu Senhor, que
você não esconderá no buraco o seu talento.
Sexta-feira: Não desperdice o seu talento
”Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não
tem, até o que tem lhe será tirado.” Mateus 25:29

ENTENDENDO: Segundo o versículo o que acontece com
que tem? ________________________ e como aqueles
que não tem? ___________________________. Ao
olhar o versículo você pode achar que a matemática de Deus
não é correta, mas é sim, como você meditou ontem, Deus
quer que você faça seu talento render, então se você não
está usando, o Senhor tira de você e dá para outro
MEMORIZANDO: Sua capacidade de memorização também é um dom dado por
Deus, não o desperdice, memorize o versículo de hoje e revise os da semana. ( )
Consegui =)
TIRANDO A LIÇÃO: Para finalizar a semana, leia Mateus 25:18 e diga o que 3º
Servo fez com o Talento que o seu senhor lhe deu _______________________
__________________________________. E agora leia Mateus 25:24-28 e
faça um resumo do que aconteceu: __________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
A grande lição que você pode aprender com 3º Servo é que você não pode deixar
de usar o seu talento. Quando Deus pensou em você, Ele te criou com muitos
dons/talentos e habilidades diferentes. E para esses talentos Deus te moldou de

ENTENDENDO: VERDADE ou MENTIRA? Responda rapidinho:
( ) O dom que recebi é para eu mostrar que sou melhor que o outro.
( ) Esse dom que tenho foi criado por mim através da minha inteligência.
( ) Os dons, os talentos, minha inteligência tudo foi dado por Deus.
( ) O meu dom deve ser usado para o bem do outro.
Com toda certeza você tem muitos talentos e dons, ou seja, habilidades, dotes
naturais atribuídos por Deus. Você pode até pensar, “Vocês não me conhecem, não
tenho nada disso”, realmente podemos não te conhecer, mas Deus, sim! E em sua
palavra Ele diz – “Tudo o que fazes é maravilhoso” Salmos 139:14b. Portanto, você
é maravilhoso, maravilhosa, especial, você tem talento, você foi pensado e criado
por Deus com amor.
MEMORIZANDO: Fale em voz alta o versículo até decorá-lo e não se preocupe se
alguém achar que você é doido, afinal somos loucos por Jesus!! Memorizei ( )
TIRANDO A LIÇÃO: Nessa semana você está meditando na Parábola dos
Talentos (Mateus 25: 14-30) e deve ter percebido a atitude, a ação, o
comportamento daqueles três servos e o que eles fizeram com o que receberam.
Hoje queremos falar dos dois primeiros servos, preencha o quadro conforme se
pede lendo Mateus 25:15-17.
Quantos talentos recebeu?
Quanto ganhou a mais?
Servos
1º Servo
2º Servo
Você percebeu que os dois servos conseguiram duplicar o valor que seu senhor
tinha lhes dado? Isso significa que eles se dedicaram ao máximo para não
desperdiçar os seus talentos. Eles sabiam que o seu senhor tinha confiado neles e
eles não podiam decepcioná-lo. Da mesma forma, Deus quer que você use seu
talento no máximo, em todas as oportunidades, tendo isso em mente e no coração
que quando você faz isso está glorificando o nome do Senhor.
Pense Nisso!!! Você já começou a descobrir qual o seu talento? Se sim, agora
comece a pensar como você pode utilizá-lo ao máximo para cumprir o propósito de
Deus. Invista no seu talento, coloque no banco para render, você me pergunta:
Como faço isso? É simples, amando as outras pessoas, servindo e obedecendo ao
Senhor com o seu melhor, mostrando aos seus amigos através dos seus talentos o
amor de Cristo e que o Senhor fez para nos salvar, e no final Deus dirá a você,
“Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito”.
Complete os espaços e conheça outros jovens da Bíblia que se destacaram
com seus talentos.
A) Ora, a esses quatro jovens Deus deu o _____________ e a ___________
em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu ____________ em toda visão

ENTENDENDO: Para você entender melhor o versículo marque o significado das
seguintes palavras:
Dádiva
( ) Perda, desvantagem
( ) Presente, oferta, algo dado
Inconstante

( ) Variável, que se altera

( ) Algo seguro, não muda

Agora responda; de onde vêm toda boa dádiva e o dom perfeito? ____________
____________________________________________________________
Isso mesmo, adolescente, toda boa dádiva, todo dom, todo talento vem de DEUS.
Suas habilidades, capacidades, aquilo em que você é bom, foi Deus quem deu a você.
E sua tarefa é zelar, administrar, cuidar daquilo que DEUS te deu, usar da melhor
forma. =)
MEMORIZANDO: Use o seu talento, memorize o versículo, use o dom que Deus
lhe deu. Memorizei ( ).
TIRANDO A LIÇÃO: A partir de hoje você vai meditar na Parábola dos Talentos,
essa parábola foi contada por Jesus em Mateus 25:14-30. Mas antes, você
precisa entender como talento é descrito na Bíblia e o que é uma parábola.
O talento era uma unidade de medida de massa, mas era bastante associada a
grandes quantidades de dinheiro e parábola é uma história alegórica contada de
forma indireta e com muitas lições. Na história dos talentos, os talentos podem
ser comparados com os dons e habilidades que cada um recebe de Deus, e o que
cada um pode fazer com aquilo que lhe foi confiado.
Na parábola dos talentos, Jesus conta a história de um homem que ia fazer uma
longa viagem. Ele reuniu os seus servos e deu-lhes diferentes quantias de talentos
para administrarem, de acordo com a capacidade de cada um. Este homem
representa Jesus, que depois de ter subido aos céus, nos confiou uma missão, de
continuar a sua obra aqui na terra levando o amor de Jesus para todos. E para que
isso acontecesse Ele nos deu dons/talento.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Novateens, os seus talentos vêm de Deus. Ele é o dono e você é
apenas o administrador, você é quem cuida. O que você tem não é de fato seu. O
que você sabe fazer de melhor é porque Deus te deu essa capacidade. O Senhor é
o dono dos talentos e irá cobrar o que você tem feito com eles. Portanto, não se
orgulhe, nem se vanglorie, mas louve e honre a Deus com seus dons e habilidades.
Ele te criou com um propósito e te capacitou para cumpri-lo. Por isso, é muito
importante que você entenda que somente cumprindo esse propósito, você se
sentirá realizado e feliz. Fora dele, você viverá constantemente frustrado.
-----------------------------------------------------------------------------------------Vamos conhecer os talentos que Deus deu para alguns personagens bíblicos?
Associe o personagem ao seu dom/talento/habilidade de acordo com o versículo:

REFERÊNCIA

PERSONAGEM

DOM/TALENTO/HABILIDADE

Atos 18.1-3
Atos 16.14
1 Reis 4.29-33
Marcos 6.1-3
DECIDINDO: Agora é hora de tomar decisões. Decido: ( ) Não faltar o Apps,
pois sei que é uma oportunidade de descobrir outros talentos. ( ) Treinar mais a
habilidade que Deus me deu e que já sei que tenho. ( ) Agradecer a Deus pelos
talentos que Ele me deu, então vou escrever num papel e agradecer em oração.
( ) Não me gabar e achar que sou melhor que os outros.
COMPARTILHANDO: Converse com Deus, agradeça pelos dons que Ele te deu e
peça mais capacidade em tudo que você fizer para glorificar ao Senhor. =D
Quarta-feira: Deus Distribui os Talentos conforme a capacidade de Cada Um
”O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor
vê o coração.” 1 Samuel 16.7b
ENTENDENDO: Na adolescência é comum o pensamento de que ninguém o
entende. Você poderá falar isso de muitos, porém, você nunca poderá falar isso
de Deus. Leia Jó 10.8a e Salmos 139.4 explique o porquê dessa afirmação?
________________________________________________. Ele não vê
como as pessoas, simplesmente porque ele vê o seu coração, sua mente, conhece
seus medos, capacidades e fragilidades. Todos os dias determinados para sua vida
foram escritos por Ele (Salmos 139.16). Então tenha certeza que para a sua obra
Ele vai te capacitar para cumpri-la com excelência.
MEMORIZANDO: Para combater as mentiras do diabo que afirmam que você é só
mais um na multidão, tenha a Palavra de Deus memorizada em sua mente.
TIRANDO A LIÇÃO: Na parábola dos Talentos em Mateus
25.15 ao ler que “A um deu cinco talentos, a outro dois, e a
outro um, a cada um de acordo com sua capacidade”, você
pode compreender que Deus distribui talentos a todos os
seus servos. Todos têm as mesmas aptidões? _____Todos
têm na mesma proporção? ______
Recebemos talentos de acordo com a nossa capacidade para administrá-los. Deus
formou cada célula do seu corpo (Salmos 139.13), então Ele sabe suas
potencialidades e o propósito para o qual Ele o criou. Dessa forma todos nós
recebemos esses presentes das mãos de Deus.

Pense Nisso!!! Adolescente, você pode olhar para algum amigo seu, achar que ele é
cheio de talentos e você não tem nenhum, e que Deus se esqueceu e não se importa
com você, se sente um “zero à esquerda“. Não deixe que ninguém te engane e plante
sementes de dúvidas no seu coração – VOCÊ É A OBRA PRIMA DA CRIAÇÃO DE
DEUS, e Ele te deu talentos conforme o propósito que o Senhor tem para você.
Outro ponto importante, não se compare a ninguém, Deus sabe o que cada um
precisamos para cumprir sua obra.
Agora leia as verdades abaixo e encontre no caça-palavras as palavras em
destaques:
1) Deus não nos pede nada que não seriamos capazes
de fazer, ao contrário Ele nos pede de acordo com
nossa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Mateus 25.15).
2) Deus tem um propósito para cada pessoa. Você é
um ser único. Portanto, você não pode se _ _ _ _ _
_ _ _ com ninguém. (2 Coríntios 10.12)
3) Deus se importa tanto com você que até os _ _ _
_ _ _ _ da sua cabeça estão todos contados (Lucas
12.7)
4) Deus dá a cada um o _ _ _ de fazer bem
determinadas coisas (Romanos 12.6)
5) Qualquer habilidade que pode ser usada para a _ _ _ _ _ _ de Deus (1 Coríntios
10.31).
Para finalizar a meditação de hoje, leia Mateus 25.15 e descubra o que Deus te
dá para que você consiga cumprir o propósito que Ele tem para sua vida:
_______________________________. Que grande honra! Você não é um
acaso! Você é precioso para Deus. Você foi pensado por Deus para vir a esse mundo
e cumprir uma missão!
DECIDINDO: Chegou o momento de colocar em prática o que você aprendeu ( )
Decido fazer uma lista com três habilidades que considero que realizo bem. E vou
orar pedindo a Deus para que eu use cada uma delas para o bem das pessoas. ( )
Decido parar de me comparar com os outros, uma vez que aprendi que Deus tem
um propósito para minha vida que somente eu posso realizar.
COMPARTILHANDO: Agradeça ao Senhor porque Ele te fez de um modo especial
e admirável e tem uma missão para sua vida. Compartilhe com Ele seus sonhos e
medos. E, peça forças para colocar suas decisões em prática.
Quinta-feira: Aproveite seu talento ao máximo
“Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando
fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.” 1 Pedro 4:10

