Ele deixou que seu orgulho ferido o cegasse. Ele era uma pessoa que tinha tudo:
riqueza, prestígio do Rei, poder. Mas o fato de Mardoqueu não se curvar diante dele,
tirava sua alegria, porque Hamã se achava superior aos outros, melhor do que todos,
se sentiu desafiado e humilhado. E o final da história você já conhece, acabou morto
na própria forca que construiu para enforcar Mardoqueu.
Pense Nisso!!! Será que você é orgulhoso igual a Hamã? Será que você se sente
superior aos outros ou mais importante? Você gosta de ter privilégios, de sentar no
melhor lugar, de ser o primeiro a ser atendido e nunca admite que está errado. Isso
são atitudes de pessoas orgulhosas. Adolescente, o Senhor detesta pessoas que se
acham melhor do que os outros, para Deus todos somos iguais, não há rico ou pobre,
bonito ou feio, o preço que Ele pagou na cruz foi por todos, porque somos todos
pecadores. Como você pode se achar melhor do que seu próximo se você é tão
pecador quanto ele?
Tire o orgulho da sua vida, veja algumas dicas:
Reconheça quando o outro Não seja o ‘”sabe tudo”, Aceite que você não é o
fizer algo melhor do que esteja
pronto
para melhor em tudo
você
aprender
Não fique se gabando
Reconheça suas falhas
Elogie
Seja grato
Peça conselhos
Admita seus erros
Escute mais, fale menos
Dê preferência para outro Ajude o seu próximo
Agora preencha no espaço abaixo e na
palavra-cruzada e veja o que Bíblia fala
sobre orgulho. (vertical) Quem se
considera alguma, não sendo nada,
................ a si mesmo (Gálatas 6:3);
(horizontal/horizontal) Deus se opõe
aos
.......................
mas
concede
.................... aos humildes (Tiago 4:6);
(horizontal/vertical) O orgulho do
homem o ..............., mas o espírito
humilde obtém .................. (Provérbios
29:23); (vertical) Quem se ..................
será humilhado (Mateus 23:12);
DECIDINDO: ( ) Decido que quando estiver errado, vou reconhecer meus erros; ( )
Decido reconhecer e elogiar quando alguém fizer algo melhor do que eu;
( ) Decido não ficar me gabando para meus amigos, querendo ser melhor que eles,
ficar me gabando quando tirar uma nota melhor que eles na escola.
COMPARTILHANDO:  Senhor, me ajuda a não ser orgulhoso, a não me achar
melhor do que outros. Quero ser humilde, pois quero ser mais parecido Contigo.

EstEr
Uma mUlhEr hUmildE E corajosa
Segunda-feira: Obedeçam a Autoridade que Deus colocou sobre a sua Vida
“Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os
homens”. 1 Pedro 2:13a

ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado de SUJEITAR e marque a
resposta correto:
( ) Se humilhar para alguém; ( ) É confrontar e revidar; ( ) É ser obediente;
Por que devo obedecer a minhas autoridades? ________________________. Essa
autoridade são somente seus pais? _________. Quem mais seria? ______________
_________________________________________. Você deve se sujeitar a toda
autoridade: Deus, pais, líderes, professores e governantes, isso agrada ao Senhor.
Nunca esqueça esse princípio.
MEMORIZANDO: Não pule essa parte e escreva o versículo em um papel e deixe
num local visível onde você possa revisar durante o dia. ( ) Memorizei
TIRANDO A LIÇÃO: Essa semana você vai meditar em algumas lições que
encontramos no livro de Ester, um livro curioso na Bíblia, pelo fato de não mencionar
o nome de Deus nenhuma vez. Mas antes de falarmos de Ester, você tem de conhecer
um pouquinho do contexto da história. Naquela época o rei da Pérsia, Xerxes (também
chamado Assuero), reinava na cidade de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um
banquete a todos os seus nobres e oficiais. Sua rainha Vasti, também estava dando
um banquete às mulheres. Então ele pediu que a Rainha Vasti comparecesse a sua
presença, para mostrar a todos sua beleza. Leia Ester 1:12-22 e responda: A Rainha
Vasti obedeceu ao Rei? ( ) Sim ( ) Não. E qual foi a consequência da decisão da
Rainha
Vasti?
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
Passado algum tempo o Rei Xerxes resolveu escolher uma nova rainha, e Ester foi a
escolhida. Mas quem era Ester? Assim como Neemias (sobre quem você meditou na
semana passada), Ester também era descendente do povo judeu que tinha sido levado
como escravos para Babilônia. Os pais de Ester já haviam morrido, e ela foi criada por
seu primo Mardoqueu.
A primeira lição que você vai aprender com Ester é que ela era obediente a
Mardoqueu, apesar de não ser seu pai, ela entendia que Mardoqueu era sua
autoridade, por isso tinha consideração e respeito por ele. Você pode ler em Ester
2:10, e escreva no espaço a ordem de Mardoqueu, que Ester obedeceu:

Pense Nisso!!! Talvez Ester não entendesse porque não deveria revelar que era judia,
mas ela não questionou e obedeceu Mardoqueu (ao longo da semana você vai entender
como ela ter sido obediente foi importante). Adolescente, muitas coisas podem ter
acontecido na sua vida e você talvez não tenha um pai ou mãe biológicos, mas se você
tem um padrasto, madrasta, tios, avós que são seus responsáveis, então eles são
AUTORIDADES na sua vida. Seus professores, líderes e pastores também. A
vontade de Deus é que você obedeça a eles! A sua obediência será recompensada.
Você percebeu como Vasti e Ester eram diferentes: Vasti foi desobediente a sua
autoridade, seu marido e rei, e assim perdeu a oportunidade de continuar sendo a
rainha. Ester foi obediente a sua autoridade, Mardoqueu, e se tornou a nova rainha.
Agora leia os versículos e faça a correspondência.
Versículos
Autoridades
Por que você deve obedecê-los?
A) Romanos 13:1
( ) Pais
B) Hebreus 13:17
( ) Líderes
C) Colossenses 3:20
( ) Governantes
LEMBRE-SE: A SUA MAIOR AUTORIDADE É DEUS.
DECIDINDO: ( ) Decido que vou fazer o que meus pais ou responsáveis pedirem,
imediatamente e sem questionar. (
) Decido que obedecerei meus professores
quando disserem para não bagunçar na sala, e ficarei quieto. (
) Decido que
obedecerei meu líder ao chamar minha atenção para anotar a mensagem.
COMPARTILHANDO:
Senhor, Tu sabes que desobedeci a minhas autoridades,
ajude-me a fazer a diferença, a partir de hoje. Quero agradar o Teu coração, tira a
preguiça, me ajude a ser 100% nessa área para que todos possam ver a Tua glória em
minha vida.
Terça-feira: Aproveite cada Oportunidade
“ Os dias em que vivemos são maus; por isso aproveitem bem todas as
oportunidades que vocês têm”. Efésios 5:16 NTLH

ENTENDENDO: Você concorda com o versículo que os dias são maus? Por quê?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
O versículo foi escrito há mais de 1000 anos e é super atual, diariamente você vê o
aumento da violência, imoralidade, falta de amor ao próximo. A segunda parte do
versículo é um conselho, qual é este conselho? ____________________________
______________________________________________________________.
Todos os dias você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de tantas
pessoas nesse mundo mal, mas cabe a você decidir usar ou não essa oportunidade.
MEMORIZANDO: Agora é uma oportunidade ótima de você guardar a Palavra de
Deus no coração, por isso aproveite e decore o versículo de hoje. :)
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Ester capítulos 3 e 4, e complete as lacunas do texto.:
Hamã tinha um alto cargo político no reinado do Rei Xerxes, e por causa disso todos

Pense nisso!!! Você percebeu que todos os acontecimentos dessa incrível história
ocorreram para que no final o povo judeu saísse favorecido? Ester, Mardoqueu,
Xerxes, o próprio Hamã dentre outros foram instrumentos nas mãos de Deus para
abençoar e resguardar seu povo. Adolescente, não existe sorte. Deus age para
beneficiar seus filhos, por isso você não deve se preocupar ou viver ansioso, confie no
Senhor mesmo que você não entenda, apenas confie!!! Não desespere nem reclame!
Deus está no controle de tudo.
Agora descubra o versículo: Lembre-se para números iguais, letras iguais.
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DECIDINDO: Vamos lá NovaTeens, chegou a hora de colocar em prática o que você
aprendeu hoje. ( ) Decido que quando acontecer algo ruim ou que eu não entenda, vou
lembrar que todas coisas cooperam para meu bem e vou agradecer a Deus. ( ) Decido
decorar Romanos 8:28 para lembrar sempre que tudo é para o bem.
COMPARTILHANDO:  Ore a Deus pedindo que Ele lhe ajude a cumprir suas
decisões e que lhe dê um coração disposto a fazer o que é certo em qualquer
momento e sem medo. E se você está passando por um momento difícil agora agradeça
a Deus e peça para Ele tirar a ansiedade do seu coração.
Sexta-feira: O Orgulho procede a Queda
“O orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da queda”
(Provérbios 16:18)

ENTENDENDO: Para entender o versículo relacione as colunas com as palavras e
seus significados.
a) Orgulho
( ) Dominado pela arrogância, pela soberba; intolerante,
presunçoso
b) Destruição
( ) Ato ou efeito de cair; caída
c) Altivo
( ) Ato ou efeito de tirar a vida; eliminação; exterminação; morte
d) Queda
( ) Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso
de amor-próprio; arrogância, soberba
As consequências de quem é orgulhoso e arrogante é a destruição, morte, humilhação
e a queda.
MEMORIZANDO: Esse passo é tão importante quanto os demais. Não pule esse
passo sem antes memorizar o verso de hoje e revisar os da semana. ( ) Memorizei
( ) Revisei
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Ester 9 e 10, veja o fim da história de Ester e de o que
acontece com quem é orgulhoso como Hamã. Ele tramou para destruir o povo judeu.

Confiar em Deus! Essa é a solução para seus medos e preocupações, lembre-se disso
sempre.
MEMORIZANDO: Esse é o tipo de versículo que você vai querer lembrar sempre que
estiver com problemas, não é mesmo? Saber que Deus cuida de mim e quer sempre o
meu bem traz alívio imediato. Então vamos lá, não pule essa etapa de sua meditação.
Use esse momento também para fazer uma revisão dos versículos que você
memorizou na semana. ( ) Revisei!
TIRANDO A LIÇÃO: Você acredita em sorte? ______ Segundo o dicionário, sorte
significa, dentre outras coisas: coincidência, acaso, eventualidade, acidente,
imprevisto. Hoje, através da história de Ester, você vai entender que NADA
ACONTECE POR ACASO, NÃO EXISTE SORTE E SIM O AGIR DE DEUS. Na
história de Ester, podemos ver claramente o agir de Deus em cada acontecimento:
Desde sua coroação como a nova rainha até a promulgação do decreto real que
assegurou a sobrevivência da nação de Israel. A seguir, vamos fazer um panorama do
que aconteceu, relembrando alguns fatos importantes que meditamos e verificando
outros. Vamos tirar lições valiosas, então preste bastante atenção. Leia e complete os
espaços:
1 –Em Ester, capítulo 1 e 2 você viu que Ester foi escolhida dentre muitas para ser
a Rainha do Rei _________ e isso não teve nenhuma relação com sorte, foi
Deus que a colocou ali.
2 – Ester 2:21-23 – _____________, tio de Ester, descobre um plano para _______
o rei e não é recompensado imediatamente. Pode ter parecido injusto, mas você verá
que até em coisas que parecem ser ruins existe o agir de Deus para o nosso bem.
Aprenda: Seja paciente, tudo acontece no tempo certo!!!
3 – Ester 3:1-2, 5-6 – Mardoqueu não prestava reverência a ________ como todos os
outros faziam. Isso irritou tanto Hamã que ele decidiu armar um plano para _______
não só Mardoqueu, mas também todo seu povo, no caso, os ________.
4 – Ester 4:7-16 – Ester ficou sabendo do plano de ________ para destruir o povo
judeu. Ela decidiu fazer algo para impedir que isso acontecesse mesmo que custasse
sua própria vida.
5 – Ester 6:1-4, 6 e 10 – Hamã foi obrigado a h________ seu pior inimigo na frente
de todos justamente quando pretendia entregá-lo a morte. Lição: Adolescente, viu
como valeu a pena Mardoqueu não ter sido recompensado logo quando descobriu
aquela traição contra o rei? Providencialmente tudo aconteceu no tempo certo.
6 – Ester 7:1- 6, 9 e 10 - No banquete preparado pela rainha para o rei e Hamã, ela
pede que o rei _____ sua vida e de seu povo. E desmascara Hamã diante de todos.
Então o rei furioso manda _________ Hamã na mesma ______ que ele tinha
preparado para _____________. Sorte? Deus agindo em favor do seu povo!
7 – Este acontecimento está em Ester 8:7-8, 10-11 (pausa para leitura), descreva o
que aconteceu ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

os oficiais do Rei se _________(3:2) diante de Hamã, porém __________ (3:2) se
recusava a fazer isso. Hamã ficou extremamente ________ (3:5) e tramou a morte
de Mardoqueu e de seu povo, persuadiu o rei a assinar um __________ (v.9) que
ordenasse a total __________ (3:9) dos judeus. Quando Mardoqueu soube desta
trama rasgou suas ______ (4:1), vestiu-se de _______________ (4:1) e
__________ (4:1), e saiu pela cidade _____________ (4:1) amargamente em alta
voz. Mardoqueu contou tudo que estava acontecendo para e Ester e pediu para que
ela falasse com Rei pedindo ______________ (4:8). Ester no início ficou receosa,
mas veja o que Mardoqueu falou para ela, e assim ela entendeu a sua missão.
Complete as lacunas com as palavras que faltam
e depois procure no caça-palavras
"Não __________ que pelo fato de estar no
__________ do _____, você será a única
entre os _________ que escapará, pois, se
você ficar __________ nesta hora, _______ e
livramento surgirão de outra parte para os
judeus, mas você e a família de seu pai
_________. Quem sabe não foi para um
__________ como este que você chegou à
posição de ________?" Ester 4: __e ____.
Pense Nisso!!! Sabe o que Mardoqueu estava dizendo para Ester? Que ela não poderia
perder a oportunidade que Deus estava lhe dando para salvar o seu povo. Deus que
tinha colocado Ester como Rainha, apesar de seu acesso ao Rei ser somente quando
ele chamasse, Ester estava mais perto do Rei Xerxes do que qualquer outro judeu e
ela tinha que aproveitar essa vantagem. Mas Mardoqueu também deixou claro que se
ela não aproveitasse a oportunidade, Deus levantaria outra pessoa. E isso pode
acontecer com você também adolescente, você não pode perder as oportunidades que
Deus lhe dá para servi-lo e fazer o bem. Mas se você não quiser, e se recusar, Deus
usa outra pessoa, porque a obra Dele não para. E sabe quem vai sair perdendo? VOCÊ,
que perdeu a oportunidade de agradar o Senhor.
Você pode estar se perguntando “Quais seriam essas oportunidades?” A seguir há
alguns exemplos:
1. Você toca algum instrumento? Toque na banda do Novateens.
2. Você é bom em alguma matéria na escola? Ajude seus amigos dos teens que têm
dificuldade nessa matéria;
3. Você veio de uma família rica? Veja se há algum amigo teu mais carente, converse
com seus pais e dê algum presente a ele como uma roupa, um tênis ou algo que você
percebeu que ele precisa;
4. Você é um bom ouvinte e seus amigos da escola desabafam com você? Aproveite e
fale de Cristo para eles.
DECIDINDO: Aproveite a oportunidade e tome decisões que vão fazer bem a você e
aqueles que estão ao seu redor. ( ) Se eu toco algum instrumento, decido falar com

responsável pela banda do Novateens se ainda posso participar; ( ) Se eu sou rico,
decido falar com meus pais para ajudar algum amigo meu mais carente do Novateens;
( ) Decido ajudar meus amigos que estão tendo dificuldade e que eu tenho domínio;
( ) Decido falar de Cristo para aquele meu amigo que está com problemas e tem
desabafado comigo.
COMPARTILHANDO: Ore a Deus e peça para Ele tem de mostrar as oportunidades
que Ele tem colocado em suas mãos para que você cumprir o seu propósito.

Honestidade

Ninguém está vendo, além
disso, todo mundo mente e
rouba.

Salmos
15:1-3

Mentira

Não tem problema mentir,
é só não deixar ninguém
descobrir.

Provérbios
12:22

Ninguém manda em mim, a
vida é minha e eu faço o
que eu quiser.

1 Samuel
15:23

Você precisa curtir a sua
vida. Por que perder tempo
esperando?

1 Coríntios
6:18

Rebeldia

Quarta-feira: Tenha Coragem
“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o
meu forte refúgio; de quem terei medo?” (Salmos 27:1)

ENTENDENDO: Escreva abaixo o sinônimo de alguns termos do versículo de hoje:
Senhor
Temor
Luz
Refúgio
Salvação
Medo
Agora reescreva o versículo de hoje utilizando os termos que você encontrou:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Você sabe o que precisamos para ganhar qualquer batalha? Deus! Ele é a nossa força
e a nossa salvação! Com Ele não existe tempo ruim e nenhum problema impossível. Se
Ele está do nosso lado, nada pode nos impedir de vencer!
MEMORIZANDO: Não pule esta etapa! Guarde o versículo de hoje no seu coração,
pois ele será de grande auxilio nos momentos de dificuldade. ( ) Decorei!
TIRANDO A LIÇÃO: Como você leu ontem, durante o reinado de Xerxes existia uma
ordem de que somente quem fosse convocado pelo rei poderia entrar em sua presença
e aquele que comparecesse sem ser convocado seria condenado a morte. Sabendo
disso, Ester, mesmo sendo rainha, não ousava nem chegar perto sem ser chamada,
mas quando soube do decreto contra o seu povo, ela deixou o seu medo de lado e usou
toda a sua coragem para falar com o rei e desmascarar os planos
de Hamã. Ela não permitiu que o seu medo e a sua vida de
conforto a impedissem de tomar a atitude correta. Da mesma
forma adolescente, você não deve deixar o medo ou a vergonha
te impedir de fazer a coisa certa! O mundo sempre vai querer te
ensinar a fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus, mas
você deve resistir e se alegrar toda vez que disser “não” para as suas tentações e
pecados, pois cada uma das suas vitórias engrandece o nome de Deus. Agora,
complete a tabela com as diferenças entre o ensino de Deus e do mundo:
Áreas

O mundo diz...

Versículo

Deus ensina...

Estudar a
Bíblia

É perda de tempo ler a
Bíblia, é só um livro muito
velho.

Salmos
119:9-11

A Bíblia me ajuda a andar
bem com Deus e a viver
corretamente.

Sexualidade

Efésios
4:25

Salmos
68:6

Efésios 5:3

Pense nisso!!! Como você viu, tudo o que Deus ensina vai contra o que mundo diz, ou
seja, viver uma vida com Deus é andar na contramão do mundo. E assim como Ester
precisou ter muita coragem para defender o seu povo, você também deve resistir e
lutar pelo que acredita! Saiba dizer NÃO para aquilo que o mundo dita e decida
seguir o que Deus ensina. Essa jornada não será fácil, mas valerá muito à pena!
DECIDINDO: Você está pronto para andar na contramão do mundo? Então comece
tomando pelo menos duas decisões radicais! ( ) Decido que não falharei nenhum dia na
meditação dessa semana. ( ) Decido que não vou colar nas provas e tarefas mesmo
que eu precise muito de nota. ( ) Decido que me afastarei daquela pessoa que quer
ficar comigo. ( ) Decido que farei uma limpa nas minhas redes sociais e excluirei
todas as fotos que focam na beleza do meu corpo e não seguirei páginas que
incentivem a sensualidade.
COMPARTILHANDO:  Senhor, preciso de Ti para vencer minhas batalhas e
dizer não ao pecado. Me mostre o que devo fazer e me ajude a tomar as atitudes
corretas em cada ocasião, pois meu maior desejo é te agradar! Fale comigo essa
semana através da minha meditação e oração.
Quinta-feira: Deus cuida do seu Povo

“Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de
vocês.” (1 Pedro 5:7)
ENTENDENDO: Marque com um “X” a alternativa que mostra a atitude de alguém
que age de acordo com o princípio do versículo de hoje: ( ) Estudei o máximo que
pude para a prova de amanhã, mas não consigo dormir de tão nervoso ( ) Me enrolei
e não estudei o suficiente... mas não vou colar, suportarei as consequências e me
manterei calmo. Agora escreva porque a outra atitude (a que você não marcou o “X”)
não
é
certa
______________________________________________________________

