Apóstolo
Paulo
Parte 2

Segunda-feira – Cuidado com os falsos ensinos
Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si
mesmos. Tiago 1:22
ENTENDENDO: Sobre o versículo de hoje, marque o significado certo das
Jeremias 1:5
palavras abaixo:
PRATICANTE
( ) Aquele que põe em ação. ( ) Aquele que não põe em
ação.
OUVINTE
( ) Aquele que fala.
(
) Aquele que apenas
ouve.
ENGANAR-SE
( ) Iludir-se, mentir pra si ( ) Ter fé, acreditar em
mesmo.
algo.
Sobre a Palavra de Deus, o que você deve ser?
( ) OUVINTE
( ) INCRÉDULO ( ) PRATICANTE
Isso mesmo, adolescente, não basta apenas ouvir a mensagem nos cultos ou ler a
Bíblia, é preciso que você coloque todos os ensinamentos que você aprende em ação,
precisa pôr em prática. Suas atitudes devem ser direcionadas pela Palavra de Deus,
para você ter certeza que aquilo que você ouve sobre Jesus é verdadeiro ou não,
você deve conhecer e praticar sua Palavra, ao contrário você pode ser enganado
por falsos ensinos.
MEMORIZANDO: O Salmista falou - “guardo a tua palavra no meu coração para
não pecar contra Ti” (Salmos 119.11 NTLH). Coração na Bíblia significa mente,
então memorize agora o versículo de hoje e esteja mais preparado para não ser
enganado por falsos ensinos.
TIRANDO A LIÇÃO: A frase “para reconhecer um erro preciso conhecer a
verdade”, é válida para tudo, inclusive para você se proteger de falsos ensinos
bíblicos. Em Atos 17:10-15, narra que o apóstolo Paulo durante sua segunda
viagem missionária, juntamente com Silas e Timóteo, estiveram anunciando a
Palavra de Deus em uma cidade chamada Bereia. O texto enfatiza que os bereanos
eram superiores a outros povos por adotarem uma postura que deveríamos imitar
até os dias de hoje para não sermos enganados, nem manipulados por qualquer tipo
de ensino, por mais bonito ou que pareça correto. Complete o texto e descubra qual

era a atitude desse povo: “ Os _________eram mais ______do que os
________________, pois receberam a mensagem com ______________
____________, examinando todos os dias as ___________________, para ver
se tudo era assim _______________. E o resultado foi que muito creram na
verdade do Evangelho. Adolescentes, com o facilidade do acesso à internet,
encontramos diariamente digital influencers trazendo muitos ”ensinamentos” via
mídias socias. Mas como saber se o que falam condiz com a VERDADE? (Leia João
8.32)
____________________________
________________________________. A Palavra nos ensina como fazer a
avaliação correta. Entenda, você precisa conhecer a verdade para se proteger da
mentira. E como o versículo de Tiago 1.22 ensina, não basta conhecer, mas
praticar! Também tenha cuidado com versículos soltos e fora do contexto que
algumas pessoas usam para justificar seus erros. Na dúvida pergunte do seu líder.
Lembre-se que Satanás usou trechos da Palavra para tentar enganar o próprio
Cristo (Mateus 4. 5-7). Sempre procure o contexto.
Leia os versículos abaixo e faça a correspondência com algumas formas de
conhecermos e praticarmos a Verdade:
(1) 1 Coríntios 15.33/Provérbios 13.20 ( ) Frequentar culto.
(2) Hebreus 10.25
( ) Buscar amizades que semelhante a
você, buscam a Deus e lutam para
praticar sua Palavra.
(3) 1 Timóteo 4.12
( ) Meditar diariamente na Palavra de
Deus.
(4) Josué 1.8
( ) Ser exemplo e seguir exemplos de
pessoas espirituais.
Pense nisso!!! Adolescente, não imite maus exemplos! O lugar de abrir o coração
não é nas mídias sociais, por mais que você veja esse tipo de atitude diariamente.
Fazendo isso você somente se expõe. Deus nos diz para clamar por Ele no dia da
angústia que Ele nos livrará e nós o honraremos (Salmos 50.15). Portanto, tome
cuidado com mais essa armadilha!
DECIDINDO: ( ) Decido sempre consultar a Deus/ Bíblia quando tiver dúvidas
para direcionar minha vida. ( ) Não aceitarei conselhos de colegas que não tem
Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. ( ) Decido ter a Palavra de Deus
como o meu MANUAL DE VIDA.
COMPARTILHANDO: Ore a Deus pedindo determinação e forças para sempre ter
a Bíblia como seu manual de vida, para assim não cair na armadilha dos falsos
ensinos, independente do que as outras pessoas possam falar de você.

Terça-feira – Cuidado com a Idolatria
"Eu sou o Senhor; esse é o meu nome! Não darei a outro a minha glória
nem a imagens o meu louvor.” Isaías 42:8
ENTENDENDO: Segundo o dicionário, idolatria é o culto que se presta a ídolos;
amor excessivo, admiração exagerada. A idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar
de Deus no seu coração, tudo aquilo que rouba o seu tempo com Deus. Em 1
Coríntios 10:14 diz que o cristão deve fugir da idolatria. Marque as opções
corretas.
Eu idolatro quando:
( ) Deixo de meditar para assistir a uma série.
( ) Vou ao culto Nova Teens e perco uma festa indecente.
( ) Passo mais tempo jogando do que lendo a Bíblia.
( ) Penso mais no crush do que em Deus.
Entenda, Deus não divide sua glória com ninguém. Seu amor, adolescente, não pode
ser dividido entre Deus e outra coisa, seja paixão, diversão ou dinheiro. (Mateus
6:24 )
MEMORIZANDO: Tire esse momento para memorizar o versículo de hoje.
Complete sem olhar: Eu ______________;esse é o meu nome! Não darei a
_______ a minha _______ nem a ________ o meu _______. Isaías __:__.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Atos 17:16-34 e responda.
Marque V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) Em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a idolatria da cidade.
( ) Paulo pregava as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição.
( ) Todos os atenienses estrangeiros não se preocupavam com as últimas novidades.
( ) Paulo falou corajosamente na reunião do Areópago sobre a diferença do Deus
vivo x ídolos.
( ) Todos de Atenas creram na ressurreição.
( ) Entre os que creram e se juntaram a Paulo foram Dionísio e Dâmaris, e outros
com eles.
Pense Nisso!!! Em Gálatas
?
Você sabia
?
5:19-21 diz que a idolatria
Havia mais estátuas dos deuses em
é uma obra, um fruto, da
Atenas do que em toda a Grécia. Por isso,
carne. Ou seja, é um pecado,
existia mais estátuas do que pessoas na
é algo que Deus abomina
cidade.
(Deuteronômio 27:15). Deus
é o criador de todas as
coisas, é santo, puro,
amoroso e ainda deu o seu Filho para morrer e pagar os seus pecados. Apenas Ele

merece todo seu coração, apenas Ele merece e é digno de toda honra e glória nos
céus e na terra (Apocalipse 4:11). O que você tem deixado tomar o lugar de Deus
em sua vida, os atenienses adoravam todos os tipos de deuses, hoje você pode não
adorar nenhuma imagem, mas não consegue abrir mão daquela série que você sabe
que não agrada a Deus, não consegue se afastar das más amizades e nem daquela
pessoa que quer namorar ou ficar com você. Obedeça a Deus e sua Palavra e assim
você mostrará que Ele é o único Deus em sua vida.
Marque um X nas opções que tem roubado o seu tempo com Deus e podem ser, ou
já são, ídolos na sua vida: ( ) TV, filmes ou séries ( ) videogame ( ) bandas ou
cantores ( ) celebridades ( ) futebol ( ) livros ( ) celular ( ) amigos ( ) Internet,
redes sociais ( ) Outros: ___________
DECIDINDO: Baseado nas questões que você marcou, tome uma decisão. ( ) Decido
_____________________________________________________.
( ) Decido largar esse “deus”_________, pois tem tirado Deus do seu lugar no meu
coração.
COMPARTILHANDO: Senhor, meu Deus, tu és o dono do meu coração e de tudo o
que sou. Me perdoa por ter colocado outras coisas no teu lugar, mas hoje decidi
tirar todos os ídolos que tenho na minha vida para poder te adorar e amar de
verdade. Amém!
Quarta-feira – Deus cuida de você
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de
vocês. 1 Pedro 5:7
ENTENDENDO: Complete o quadro com as informações do versículo
Quem é “ele” que O
que
você O
que
é O que é cuidado?
o versículo se entende
por ansiedade?
refere?
“lancem
sobre
ele”?

» Adolescente você sabia que ansiedade é uma emoção? Sim, exatamente, uma
emoção, sendo umas das emoções mais perturbadoras que as pessoas podem sentir.
É, algumas vezes, chamada de medo ou nervosismo Também utilizamos a palavra
“ansiedade” para descrever curtos períodos de nervosismo ou medo que
experimentamos quando enfrentamos experiências difíceis em nossas vidas. A
ansiedade é acompanhada da percepção de que estamos em PERIGO, ou que
estamos sendo AMEAÇADOS, ou que estamos de alguma forma VULNERÁVEIS.

Mas o versículo de hoje traz o segredo para vencermos a ansiedade, qual este
segredo ________________________________. Isto mesmo, confiar que
Deus está cuidando de vocês.
MEMORIZANDO: Repita em voz alta o versículo pelos menos 05 vezes até ficar
guardado em minha mente. Guardei na mente (), ei, não pule.
TIRANDO A LIÇÃO: Como você ouviu no culto do Novateens e na própria
meditação, Paulo foi muito perseguido em suas viagens missionária, sempre se
levantavam homens com intenção de fazê-lo mal, mas certa noite o Senhor falou a
Paulo em visão, leia Atos 18:9-10 o que Ele disse? ________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Os judeus constantemente faziam acusações contra Paulo, e uma vez foram com
procônsul da Acaia. Leia Atos 18:11-15 e preencha o quadro.
Qual foi a acusação?
Resposta de Gálio

Pense Nisso!!! Nesta passagem, percebe-se claramente Deus cuidando de Paulo,
impedindo que Paulo fosse julgado injustamente. Assim como Deus estava com
Paulo enquanto ele cumpria sua missão, Deus está com você a todo o momento,
assim como Ele fortaleceu Paulo a continuar o seu ministério ele faz com você. Não
abra mão das suas convicções e das suas decisões, pois Deus está com você. Leia a
Palavra de Deus e assim você encontrará forças para permanecer firme.
Procure no caça palavras as palavras que estão faltando nos versículos que falam
sobre o cuidado de Deus.
 O Senhor é o meu _______; de nada
terei falta. (Salmos 23:1)
 Ainda que ______, não cairá, pois o
Senhor o toma pela _____. (Salmos
37:24).
 Entregue suas _____________ ao
Senhor, e ele o______; jamais permitirá
que o justo venha a cair. (Salmos 55:22)
 O Senhor é o seu ________; como
sombra que o protege, ele está à sua
direita. De dia o _____ não o ferirá, nem
a ______, de noite. O Senhor o

protegerá de todo o mal, protegerá a sua _______. O Senhor protegerá a sua
______ e a sua __________, desde agora e para sempre. (Salmos 121:5-8)
 Será que uma mãe pode ________ do seu bebê que ainda mama e não ter
_________ do _______ que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me
esquecerei de ______! (Isaías 49:15)
DECIDINDO: Que situação você tem dificuldade em confiar que Deus está
cuidando?_____________________________________________________
____________________________________________. ( ) Decido que vou
entregar a Deus em oração essa situação
COMPARTILHANDO: Senhor, eu entrego cada uma dessas situações difíceis que
passo na minha família, no meu colégio, no meu estudo, no convívio com as outras
pessoas. Deus, me dê pensamentos que te refletem, me força e coragem como seu
servo Paulo para enfrentar bem cada coisa que ocorre em minha vida.
Quinta-feira – Renúncia
“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se
tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me
confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus ” Atos 20:24

ENTENDENDO: Identifique no versículo de hoje qual era o objetivo de vida de
Paulo ________________________________________________________
____________________________________________________________
Para Paulo se ele não cumprisse a missão que lhe foi dada por Deus, a vida dele
teria algum valor? ( ) Sim ( ) Não. Para Paulo o mais importante era cumprir a
vontade perfeita de Deus para vida dele, não importasse o que ele teria que
renunciar, a prioridade era cumprir sua missão.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é grande, por isso use o método de
memorização que você considera mais fácil para memoriza-lo.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Atos 20:17-27 e complete o quadro
Uma das coisas que o Espírito avisava a Paulo que lhe
esperava em todas as cidades que ia nas viagens
missionárias
Paulo disse aos presbíteros de Éfeso que eles não veriam
novamente a sua....
Paulo se declarou inocente do ______ de todos
Agora complete: Então Paulo respondeu: “Por que vocês estão _________ e
partindo o meu __________? Estou _______ não apenas para ser _________,

mas também para __________ em ____________ pelo nome do
______________. Atos 21:____
Pense Nisso!!! Paulo era determinado, ele confiava em Deus e não temia a morte, o
que ele temia era não cumprir o propósito de Deus para sua vida. Ele sabia que ia
ser preso, mas não recuou, não desistiu, não fugiu. Ele renunciou a sua liberdade e
sua vida por amor a Cristo. E você? O que precisa renunciar por amor a Cristo, para
que a vontade de Deus seja feita em sua vida? Horas no videogame, séries imorais,
cola, namoro, más amizades, diariamente vão surgir muitas coisas para desviar o
seu foco, e impedir que você alcance o propósito de Deus para você. Você está
pronto para renunciar essas tentações?
DECIDINDO: Decido parar de assistir a série _________________________
que têm cenas que são contra a Palavra de Deus; ( ) Decido me afastar da pessoas
que está insistindo para eu namorar com ela; ( ) Decido me afastar daqueles
amigos que tem conversas imorais; ( ) Decido estudar para não colar mais nas
provas.
COMPARTILHANDO: Senhor, me ajuda a renunciar aquilo que tem impedido de
realizar o teu propósito em vida. Quero viver para Ti e não para meus maus desejos.
Sexta-feira: Tenha coragem em fazer a vontade de Deus
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a
vontade do Senhor. Efésios 5.17
ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado da palavra “insensato” e
“compreender”. Depois, reescreva o versículo substituindo as palavras pelo
significado que encontrou: _______________________________________
____________________________________________________________
É muito importante que você busque conhecer a vontade de Deus para sua vida para
poder vivê–la, quando você não busca isso, está sendo um tolo que não se importa
em agradar a Deus.
MEMORIZANDO: Memorize o versículo de hoje para poder ficar firme sempre
que tiver uma tentação ou dificuldade. Aproveite e revise os da semana. (
)
Memorizei ( ) Revisei.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Atos 20.10-16 e responda as perguntas abaixo:
Nome do profeta que desceu da Judeia:__________________
Acessório de Paulo esse profeta amarrou seus pés e mãos para mostrar o que
aconteceria com Paulo:___________
Cidade que rogaram que Paulo não fosse:_______________
Nome de um dos primeiros discípulos natural de Chipre: ____________

Paulo foi avisado por Ágabo que seria preso em Jerusalém. Os que estavam com ele
ficaram muito tristes e pediram que ele não fosse para Jerusalém. Paulo porém,
não hesitou, ele sabia que por Jesus enfrentaria muitas coisas, inclusive ser preso
e maltrato. Sabendo que ele não seria convencido a não ir para Jerusalém, eles
desistiram de persuadi-lo e juntos foram para Jerusalém.
PENSE NISSO!!! No versículo 13 de Atos 21 podemos ver o quanto Paulo amava o
Senhor Jesus, pois mesmo sabendo que, o que o esperava era sofrimento e morte
ainda assim ele decidiu ter coragem e fazer a vontade do Senhor. Paulo poderia
ter aceitado o conselho das pessoas que estavam com ele naquele momento e não
ter ido a Jerusalém, mas ele sabia que essa não era a vontade de Deus para a vida
dele. O mesmo acontece com a gente adolescente, você vai passar por situações na
sua vida em que vai precisar ter coragem para obedecer a Deus.
Não tem como fazer a vontade de Deus sem conhecê-lo, e conhecemos o Senhor
por meio da Palavra. Veja o que a Palavra de Deus tem a dizer para você:
PASSAGEM
LIÇÃO
Salmos 37:34
Salmos 40:8
Salmos 143:10
Mateus 7:21
João 9:31
João 14:21
Romanos 12:2
1 Tessalonicenses 4:3
Adolescente você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Caso
a sua resposta seja não, comece lendo e meditando na Palavra pois nela estão todas
as direções que você deve seguir, o que você deve fazer, e ore ao Senhor pedindo
que Ele lhe oriente no caminho que deve seguir.
DECIDINDO: Chegou o momento de pôr em prática o que você aprendeu (
)
Decido falar de Jesus para meus colegas que ainda não conhecem a Cristo (
)
Decido pôr em risco minha “popularidade” para falar de Jesus, caso seja
necessário, orando ao Senhor pedindo para Ele tirar toda vergonha que sinto de
evangelizar ( ) Decido aprender algum método de evangelismo para evangelizar
na escola.
COMPARTILHANDO: Senhor, me ajude a querer ser igual a Paulo: mesmo sendo
perseguido, continuar firme nas minhas convicções e jamais negociar minha fé por
medo do que irão pensar de mim. Em teu nome peço. Amém.

