Pense Nisso!!! Ser honesto traz paz ao espírito. A paz de espírito é maior que
qualquer riqueza que o mundo possa te oferecer, Deus quer que você seja honesto
em todas as áreas da sua vida. Vamos ver algumas dessas áreas? Após completar a
tabela, faça uma avaliação de como você está.
Área que Deus quer
que eu seja honesto
Versículos
(a)
Dinheiro
Pv 20:17,
No falar
Pv 12:13-14, Pv
28:23, Pv 16:13
Na escola
Pv 11:1
Em minha
1 Pe 2:12
consciência

Porquê?

Nota

Para Refletir!!! “Um pobre rapaz se dirigia à casa do tio a fim
de lhe pedir auxílio para sua mãe doente e seus irmãos. No
caminho o jovem achou uma carteira com 50 dólares. O tio
recusou dar auxílio, e o jovem voltou para casa, onde contou a
sua mãe sobre o achado da carteira. Sentia que não seria
direito usar aquele dinheiro. A mãe concordou com sua
decisão. Assim, anunciaram a carteira e o dono apareceu. Era
um homem rico o dono da carteira, e ao ouvir a história da
família ofereceu o dinheiro e tomou o rapaz a seu serviço. E este rapaz tornou-se
um dos mais bem-sucedidos comerciantes de Ohio. Este foi o benefício que o jovem
teve por ser honesto. ”
-----------------------------------------------------------------------------------------A honestidade sempre traz a sua recompensa, pode não ser no bolso, mas traz paz
ao espírito, felicidade.
DECIDINDO: Honestidade também é fazer a meditação com qualidade e tomar
decisões. Volte na tabela e faça pelo menos 2 decisões nas áreas que você tirou
menos que 7. ( ) Decido __________________________________________
___________________________________________________________
( ) Decido ___________________________________________________
___________________________________________________________
COMPARTILHANDO:  Ore a Deus pedindo ajuda para abandonar a
desonestidade de sua vida e que Ele lhe faça ser um adolescente honesto, que fale
sempre a verdade, que não cole e nem tente enganar os outros.

HONESTIDADE
Segunda-Feira: Honestidade
“A minha justiça e a minha honestidade fazem parte de mim, são como a roupa que
eu uso todos os dias” Jó 29.14

ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado de:
Justiça: _____________________________________________________
Honestidade: __________________________________________________
Em um dos conceitos de o que significa ser justo encontrei o seguinte: toda
situação ou circunstância que se adapta a uma lei. Para o cristão, portanto,
praticar a justiça aos olhos de Deus é viver de acordo com o que diz em sua Palavra
que representa a Sua lei. Ser honesto também não difere muito de ser justo pois
um dos conceitos diz: obediência incondicional à regras morais (regras de Deus)
existentes. Justiça e honestidade são complementos por assim dizer e DEVEM
fazer parte do viver cristão, por isso o versículo de hoje é tão importante pois
retrata como deve ser sua atitude como filho de Deus
MEMORIZANDO: Conhecer a Palavra de Deus nos ajuda a ser honestos, por isso
não pule esse passo, decore a agora o
versículo de hoje ( ) Memorizei
TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu falar de
Jó? Leia as passagens especificadas e
encontre as respostas no caça-palavras. 1)
Quais eram as 4 qualidades de Jó (Jó 1:1)?
2) Quem deu testemunho da vida de Jó para
Satanás (Jó 1:8); 3) No capítulo 1 de Jó você
vai ler como Jó perdeu seus filhos e bens,
mas mesmo assim ele não ........ e nem........... a Deus (Jó 1:22).
Pense Nisso!!! Você percebeu que na história de Jó, Deus fala bem de Jó para
Satanás. Você já pensou nisso? Deus falando bem de você, é fantástico. Deus falou
que Jó era justo, íntegro, honesto. E Você adolescente tem sido honesto? O
adolescente honesto é verdadeiro, não mente, não engana, não é malandro. O
adolescente honesto não suporta a malandragem, a esperteza de querer levar
vantagem em tudo. Você se acha esperto porque colou na prova? Porque pegou
dinheiro do seu pai e ele nem percebeu? Essas atitudes se chamam desonestidades,
e desagradam a Deus.

A prática da justiça em cada ação que você realiza durante o dia alegra o coração
de Deus e faz com que Ele o abençoe, quer ver? Na tabela abaixo relacione os
versículos com as bênçãos descritos neles. Siga o exemplo:
versículo
( A ) Gn 18:26
( B ) Jó 36:7
( C ) Sl 32:11
( D ) Pv 2:7-8
( E ) Pv 10:24

(
(
(
(
(

Bênçãos para quem procura ser justo
) Deus exalta/honra os justos
) Deus concede ao justo o que ele deseja
A ) Sendo justo, você ajuda outros
) Deus dá esperteza ao justo e protege seus caminhos
) Os justos são felizes!

Agora, leia os versículos a seguir, aprenda mais sobre honestidade e tire uma lição:
Versículo
II Rs 12:15
Sl 112:5
Pv 16:13
Dt 25:15

Ensinamento

Roboão e seus amigos jovens estão na Posição 3. / Quem ajudou seu amigo a fazer
o mal contra a própria irmã está na 2ª posição. (Agora faça a leitura para
completar todo o quadro). Na 1ª posição está aquele ajudou seu amigo a fugir da
ira de seu pai Saul.
DECIDINDO: Suas amizades devem agradar a Deus. Decida: ( ) Não vou mais
ficar em rodinhas de pessoas que falam coisas imorais. ( ) Vou corrigir meus
amigos para andarem no caminho certo.
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus, peça ajuda para você cumprir
suas decisões e se afastar das más amizades. Ele te dará os melhores amigos!
Sexta-feira: Consequências da Honestidade

DECIDINDO: Agora que você aprendeu bastante sobre honestidade e justiça,
tome algumas decisões práticas. ( ) Vou meditar todos os dias e decorar os 5
versículos. ( ) Você vai ser obediente as minhas autoridades. ( ) Não vou ser
desonesto nas minhas atividades da escola.
COMPARTILHANDO:  Ore a Deus pedindo disciplina para cumprir sua missão.
Diga: “Deus, sei que você me escolheu para ser santo e irrepreensível, ajuda-me a
cumprir esse propósito, pois quero te agradar, dai-me força e determinação
Senhor para viver de acordo com a Tua vontade”.
Terça-Feira: Honesto nas Pequenas Atitudes
“O Senhor respondeu: 'Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o
porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor!” Mt 25:21

ENTENDENDO: O versículo de hoje mostra que é possível fazer a diferença nas
pequenas coisas, suas atitudes mais simples devem refletir o caráter de Cristo.
Você precisa ser honesto em seu coração e em suas atitudes, não apenas nas ações
mais extraordinárias, mas especialmente nas cotidianas. Como pode ser entendida
a expressão “ser fiel nas pequenas coisas”, de acordo com sua realidade?_______
____________________________________________________________
Ao ler a frase: “Venha e participe da alegria do seu Senhor!”, o que você entende?
____________________________________________________________
Existe alguma relação do versículo de hoje com 2 Co 8:21? Leia o versículo e
explique:_____________________________________________________
___________________________________________________________
MEMORIZANDO: Você sabia que uma atitude tão simples como tirar um tempo
para memorizar um versículo também fala muito do seu caráter e honestidade?

“O meu protetor é Deus. Ele salva os que são honestos de verdade.” Sl 7:10

ENTENDENDO: Segundo o versículo, quem é o protetor dos que são honestos?
_______ O que Deus faz com os que são honestos? _____________. Essa
semana você já viu o que é honestidade, então marque as definições corretas. ( )
É fazer aquilo que eu acho correto, independente do que Deus acha. ( ) É ser puro,
descente, irrepreensível. ( ) É fazer aquilo que agrada a Deus em todas as áreas
da minha vida. Se você assinalou as duas últimas respostas, parabéns!
Você sempre pode escolher as atitudes vai tomar. Suas atitudes sempre trarão
consequências. E as consequências de quem é honesto de verdade, é ser salvo por
Deus.
MEMORIZANDO: Memorize o versículo e revise os da semana. ( ) Memorizei o
de hoje. ( ) Revisei todos os versículos.
TIRANDO A LIÇÃO: A Bíblia está repleta de ensinos sobre honestidade e
pessoas que foram honestas por amor a Deus. Honestidade é uma das coisas que
Deus espera de seus filhos, é uma das condições para habitar na presença de Dele.
Leia os versículos e descubra algumas bênçãos que Deus reserva para os honestos
completando a tabela, como no exemplo:
Versículo
Pv 2:7
Pv 10:9; Pv 28:18
Sl 101:6
Pv 3:32
1Tm 2.2

Benção
Proteção de Deus

pessoas que não creem no mesmo Deus que você e que não têm os mesmos
princípios, e a Bíblia previne sobre esses perigos.
MEMORIZANDO: Continue sendo honesto: não pule essa etapa até decorar o
versículo. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: A Palavra de Deus orienta você sobre a escolha e o
tratamento dos seus amigos. No versículo de hoje você pode ver que os amigos
têm muita influência sobre sua vida, tanto para o bem quanto para o mal, podem
até levar você a sair dos caminhos de Deus: “Não se deixem enganar: as más
companhias corrompem os bons costumes” (1 Co 15:33). Veja quem NÃO SERVE
para ser seu amigo(a):
1) Pessoas que tentam te induzir para o pecado – Contam fofocas, pedem para
você mentir, roubar, “ficar”, pedem para você tirar sarro de alguém.
2) Pessoas imorais – Contam piadas, experiências ou conversas imorais. Aquela
rodinha de “amigos” que só falam coisas impuras.
3) Pessoas que só concordam e não te corrigem quando você erra – O verdadeiro
amigo ajuda você a andar nos caminhos de Deus; quando você erra, ele te
repreende pois quer te ver acertando.
Salmos 1 mostra a diferença entre o justo e o ímpio (honesto e desonesto), leia
e preencha o quadro a seguir:
Características do Justo (Honesto)

Características do Ímpio (desonesto)

Pense Nisso!!! Você, como filho de Deus, deve evitar certas companhias. Você
não precisa ignorar a pessoa e deixar de falar, mas aquela pessoa não tem como
ser seu amigo, pois você não terá como pedir conselhos e ouvir a coisa certa,
contar seus problemas e esperar que ela te ajude como Deus quer, porque ela irá
te conduzir pela maneira errada que ela vive. A Bíblia também ensina que você
deve evitar aquela pessoa que se diz ser seu irmão em Cristo, mas não age como
filho de Deus, não dá bom testemunho e comete pecados por vontade própria (1
Co 5:11). Seja honesto com Deus e escolha bem suas amizades. Seja o amigo que
você gostaria de ter!!
Desafio: Neste desafio você verá algumas amizades da Bíblia. Para preencher o
quadro abaixo, leia 1 Sm 20:11-42; 2 Sm 13:1-14 e 1 Reis 12:1-19. Use as
informações a seguir também. (“Rache a cuca”).

Não adianta nada você tentar memorizar todos os versículos de uma só vez no
sábado para falar para o seu líder! Seja honesto com Deus e separe AGORA este
momento para memorizar as Escrituras. Siga adiante só após ter memorizado.
( ) Memorizei e fui honesto com Deus.
TIRANDO A LIÇÃO: Você pode e deve ser honesto em pequenas atitudes. A sua
honestidade começa em seu pensamento. Uma pequena atitude que pode fazer a
diferença em seu dia a dia e encher a sua mente com a Palavra de Deus (Sl 119.11).
Além disso, existem muitas formas de agir com honestidade nas pequenas coisas e
situações da sua vida. Leia os versículos a seguir e associe a referência com o
princípio certo sobre como ser honesto no seu dia a dia:
a) Pv 11:1
b) Pv 12:17
c) Pv 12.26
d) Ez 45.10
e) Fp 4.8
f) 1 Pd 2.12

( ) Sou honesto e evito contar mentiras
( ) Não uso de desonestidade para ter vantagens, pois sei que Deus odeia
balanças desonestas.
( ) Minha conduta financeira é honesta, não fico com o dinheiro que não
é meu.
( ) Escolho as amizades certas e ando com pessoas corretas na escola.
( ) Sou exemplar na minha escola e não colo, dando bom testemunho.
( ) Penso no que agrada a Deus e no que é correto, estimulando minha
honestidade.

Pense nisso! A honestidade deve ser a base da sua vida, adolescente, e Jesus é o
maior exemplo a ser seguido. Ser honesto exige muitas vezes coragem, porque
vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. No entanto, quando você é honesto
Deus o abençoa e se alegra com suas atitudes, visto que Ele odeia a mentira e a
desonestidade. Então, esforce-se para ser honesto em pequenas atitudes tais
como: não colar nas provas da escola, não espalhar mentiras/fofocas de seus
colegas, não mentir para seus pais sobre sua nota nas provas da escola, não mentir
ao seu líder quando não fizer meditação. Lembre-se de que “os olhos do Senhor
estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons” (Pv 15:3). Não
abra mão de seus valores para agradar os outros!
DECIDINDO: Com certeza você já passou e vai passar por situações em que sua
honestidade será provada durante o seu dia. Talvez você já tenha errado nisso,
mas sempre há tempo para corrigir os erros e fazer diferente. Escreva agora uma
decisão para cada atitude do seu cotidiano. Avalie de acordo com as suas fraquezas
e situações de tentação. Seja honesto também em suas decisões:
Amizades
Estudos
Dinheiro
Autoridades
Meditação

COMPARTILHANDO:  Converse com Deus sobre suas decisões. Peça perdão
pelos erros cometidos nessas áreas e peça forças para conseguir cumprir as novas
metas. Compartilhe com ele o desejo do seu coração de ser honesto e agradá-lo no
pouco!
Quarta-feira: Não esconda a verdade
“A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa
conta mentiras. Pv 12.17
ENTENDENDO: Segundo os significados ao
Honestidade: característica do que
é decente; de quem tem pureza e é
lado, como ficaria o versículo de hoje com suas
moralmente irrepreensível.
palavras? Reescreva: ___________________
___________________________________
Testemunho: comprovação que
___________________________________
indica a existência de algo; prova;
Falar a Verdade... Se você ainda não tem essa
sinal; indício
característica na sua vida, reconsidere, ela é
mais importante para Deus do que você pode imaginar. Quais têm sido suas atitudes
nesses dias quando a isso? _________________________________
MEMORIZANDO: Não deixe para memorizar tudo de uma vez. Lembre-se,
memorizar faz parte da meditação, então se você pula esse passo, não está sendo
honesto, além de não estar fazendo a meditação completa. ( ) Uhuul! Memorizei!
TIRANDO A LIÇÃO: A desonestidade está no nosso meio há
muito tempo, você se lembra da história dos primeiros jovens
nascidos na terra? Leia Gn 4.1-12, diga quem são esses jovens
e o que aconteceu com eles _________________________________
____________________________________________________________
Pense Nisso!!! Nova Teens, uma mentira para ser considerada séria não precisa
haver morte no meio. Toda mentira revela uma falha de caráter e sempre acaba
prejudicando alguém, sendo na maioria das vezes, você mesmo! Quantas vezes seus
responsáveis já perguntaram, você já fez tal tarefa? E você ainda fazendo disse
SIM, já acabei... ou você foi proibido de usar celular, mas, ao chegar na escola
empresta o celular dos seus amigos para ver suas redes sociais e até coisas
indevidas, heim? Isso é esconder a verdade, você não está sendo honesto com seus
responsáveis e nem com você mesmo.
Leia as seguintes referências e circule os nomes dos personagens que também
gostavam de esconder a verdade: Gn 4:9; 2 Sm 13:5-6; Mc 4:67-68; At 5:12:
Jônatas
Amnon

Ananias
Calebe

Débora
Caim

Safira
Pedro

Você já deve conhecer as histórias dessas pessoas acima, e deve saber também
que todas tiveram consequências. A verdade sempre vai ser a melhor opção, mesmo
que você pense que já tem tudo sobre controle e que ninguém precisa saber de
nada. Fale sempre a verdade, para seus pais, seu líder, para um adulto
responsável, pois, esconder a verdade não resolverá absolutamente nada. Leia as
referências abaixo e coloque-as nas frases corretas. Siga o exemplo:
Ex: Is 32.7 : homens sem caráter inventam planos maldosos e mentirosos.
_______: A testemunha sincera não engana.
_______: Quem fala muito acaba pecando. Seja sábio, controle sua língua.
_______: Deus ama os que sempre falam a verdade.
_______: Falem somente a verdade para seu amigo.
_______: Não mintam, vocês não são como antes.
_______: Vençam o mal com o bem.
_______: O que você planta, você colhe.
Zc 8.16

Pv 14.5

Rm 12.21

Gl 6.7
Pv 12.22

Pv 10.19
Cl 3.9

DECIDINDO: Seja honesto em suas decisões, se o Espírito Santo pedir para você
fazer algo, faça, porque é o melhor para você. ( ) Decido confessar aos meus pais
algo de errado que eu cometi. ( ) Decido pedir ajuda ao meu líder para me ajudar
a ser mais honesto. ( ) Vou devolver algo que peguei sem pedir.
COMPARTILHANDO: A honestidade deve fazer parte da sua vida, peça a Deus
para lhe ajudar a desenvolver essa virtude em você. Caso você já a tenha, peça a
Deus para continuar agradando-O nisso. Não deixe esse momento especial para
depois ( ) Eu orei 
Quinta-feira: O Honesto é cauteloso com suas amizades
O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os
leva a perder-se. Provérbios 12:26

ENTENDENDO: As amizades são uma parte importante na sua
vida. Marque um X nas opções que falam sobre o que é ser um
amigo de verdade: ( ) Dizer sempre “sim” para o outro. ( ) Ser
amigo sem interesses. ( ) Se isolar com um único amigo. ( )
Respeitar o outro. ( ) Elogiar o outro toda hora. ( ) Saber
repreender e dizer “não” quando necessário. ( ) Ser fiel ao outro e estar presente
nas horas difíceis.
O versículo acima mostra que quem é honesto sabe escolher bem suas amizades,
pois elas têm uma grande influência em sua vida. Há muitos perigos em andar com

