Não

Não tire férias
De DEUS
Todo ano você tira férias da escola, algumas vezes viaja, outras vezes fica em casa, é
um momento de descanso. Você vai entrar de férias do Nova Teens e vai ficar um
período longo sem culto dos adolescentes, GA e outras atividades. Mas mesmo de férias
do Nova Teens você não pode tirar férias de Deus. E esta semana você vai meditar em
5 pontos em que você não deve, em hipótese nenhuma, tirar férias.

Segunda-feira: Na Palavra
“Tenho prazer nos teus decretos; não me esqueço da tua palavra”
Salmos 119:16

ENTENDENDO: O versículo de hoje é bem conhecido, mas será que você conhece
realmente o significado das palavras chaves que compõem ele, procure no
dicionário:
PRAZER: ____________________________________________________
DECRETO: ___________________________________________________
ESQUECER: __________________________________________________
Não se sabe ao certo quem escreveu o Salmo 119, visto que o autor não se
identificou. Alguns estudiosos acreditam que seja Davi, Esdras ou Daniel. Mas uma
coisa temos a certeza, seu autor era apaixonado pela Palavra de Deus.
MEMORIZANDO: Faça que nem o salmista e decore o versículo.
TIRANDO A LIÇÃO:NÃO TIRE FÉRIAS DA PALAVRA DE DEUS:
Como é bom estar de férias!!! Principalmente depois de um ano tão
difícil para a maioria de nós – segunda onda da pandemia, medo,
perdas de conhecidos e/ ou familiares, lockdown, aulas on line ... Foi
difícil, mas você venceu! Você pode dizer como o profeta Samuel (1
Samuel 7.12) – “Até aqui o Senhor nos ajudou”. Caso não tenha percebido, saiba
que se você está vivo até agora é porque Deus ainda tem planos para sua vida e sua
missão não acabou. Porém, para conhecer esses planos é necessário que você
continue a buscar a vontade dEle por meio do estudo da Palavra. A Bíblia é como o
nosso alimento diário que nos fortalece para vencer as dificuldades e tentações da
vida. Além de nos direcionar em nossas escolhas. Adolescente, se você não quer se
afastar de Deus, não pode se afastar da Sua Palavra, nem mesmo nas férias.
Leia Salmo 119:105 e complete o versículo: “A tua palavra é _________ que
ilumina os meus _________e _______ que clareia o meu ___________”
Pense Nisso!!! Deus quer que a luz da Palavra que habita em você ilumine não
somente o seu caminho, mas a todos que estão ao seu redor. Ao te olharem, vejam

Jesus em sua vida! Esse é o maior desejo de Deus e de seus líderes para você
nessas férias.
O Salmo 119 é uma declaração de amor à Palavra de Deus, existem neste salmo
dezenas de versículos que demonstram claramente o amor do salmista pela Palavra,
como por exemplo, o versículo 97: “Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro”.
Agora, leia os versículos e escreva algumas lições que o salmista deixou para você
sobre a Palavra de Deus:
Salmos 119:1
Salmos 119:6
Salmos 119:24
Salmos 119:50
Salmos 119:92
Salmos 119:104
Salmos 119: 147
Salmos 119:165

Vamos de desafio? Davi e outros salmistas escreveram verdadeiros poemas no livro
de Salmos, então desafiamos você a escrever um poema para Deus e para sua
Palavra, escreva o que a Palavra de Deus significa para você...( ) FIZ

DECIDINDO: Acredite, essa será a decisão mais difícil de você cumprir, mas
oramos para que você realmente consiga, pois, essa é a decisão que vai mudar sua
vida. ( ) Decido que durante o período de férias do Nova Teens vou continuar
meditando os cinco dias da semana. ( ) Decido que no período de férias vou ler as
Cartas de Paulo.
COMPARTILHANDO:  Nesse exato momento, existem muitas pessoas pelo
mundo todo que gostariam de poder ler suas Bíblias livremente, mas não podem
porque são perseguidas. Agradeça a Deus pelo privilégio de poder desfrutar das
maravilhas da Sua poderosa Palavra. Ore com o coração grato. 
Terça-feira: Na Oração
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso
em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Efésios 6:18

ENTENDENDO: Orar significa falar com Deus. Quando você ora, você está
invocando (chamando) Deus, para conversar com Ele (Salmos 4:3). O que o
versículo quer dizer com “perseverem na oração”? Procure no dicionário a palavra
PERSEVERAR: _______________________________. Isso mesmo, significa
insistir e continuar. Então, a mensagem que o verso passa é de que você deve orar

sempre. Agora pense “Quantas vezes por dia você tem se comunicado com Deus?”
_______. “Você tem agradecido a Deus pelas suas orações atendidas?” ______.
Seja dedicado à oração, exercite a gratidão quando receber sua resposta, seja
positiva ou negativa, pois Deus sabe o que é melhor para você (Romanos 8:28).
Deus ama quando você ora (Provérbios 15:8). Torne o versículo mais pessoal: ”Eu
devo orar_________________ em todas as ocasiões; com toda
_________e__________; tendo isso em minha mente, eu esteja atento e
_______________________________ os santos.”
MEMORIZANDO: Escreva no caderno o versículo de hoje até conseguir falar sem
olhar. Memorizei ( ) :)
🚨NÃO TIRE FÉRIAS DA ORAÇÃO:
A oração em sua vida deve sempre acontecer. Você pode orar em qualquer
momento: de manhã, de tarde, de noite, em casa, na escola, na rua, sentado,
deitado, de pé… Você pode orar em voz alta, como também, silenciosamente. Claro,
você vai pensar em outras coisas, mas a Bíblia está falando sobre ter uma atitude
de oração, lembrando de Deus constantemente e dependendo Dele em tudo. Leia
Daniel 6:7-11 e responda: Quem orava todos os dias? _____________ e quantas
vezes ao dia? ________. Agora leia Neemias 1:4,11; 2:4 e 6:9 e marque quem
também orava em todos os momentos: ( ) Esdras ( ) Neemias ( ) Josias.
Pense Nisso!!! A Bíblia diz que você deve orar continuamente (1
Tessalonicenses 5:17). Em tudo que você faz, lembre-se de Deus e de
falar com Ele. Deus não está longe, Ele está juntinho de você e quer
fazer parte de sua vida diária. Orar sem cessar é pedir a Deus para
estar envolvido em cada momento de sua vida. É bom tirar um tempo
para estar a sós com Deus e, em algumas situações, persistir na oração por certos
assuntos. Mas orar continuamente é uma coisa que você pode fazer em todo tempo
e em qualquer lugar. Neste final de ano, você não pode usar “não ter tempo” como
desculpa para não falar com Deus, pelo contrário você deve se aproximar mais
Dele, conversar com Deus, pedir para Ele te ajudar nas provas, orar pelo Sonho de
Natal, por cada Ministério, por todos participantes, pelas pessoas que vão assistir,
pela salvação dessas pessoas, motivos não faltam para você falar com Deus e não
se esqueça de agradecer por mais um ano e por tudo que Senhor fez em sua vida.
Leia os versículos a seguir e preencha os quadros bíblicos de oração:
Versículos
1 Crônicas
4:9-10
Lucas
22:39-46

Quem
Orou?

O que pediu?

O que aconteceu?

Tiago
5:17-18

Lembre-se: A oração aprofunda o seu relacionamento pessoal com o Senhor, sendo
uma via de mão dupla, onde você fala e deve estar disposto a ouvir.
DECIDINDO: Em uma escala de 0 a 10 como está sua vida de oração? ____.
Nessas férias, não tire férias de Deus! ( ) Decido que vou falar com Deus todos
os minutos, todos os dias, como falo com meu melhor amigo(a). ( ) Vou orar para
agradecer a Deus por seu grande amor por mim. ( ) Decido que vou orar pelo
ministério _____________ do Sonho de Natal.
COMPARTILHANDO:🕿🕿 Ore, aproveite e converse com Deus sobre sua vida, seus
medos e sonhos.
Quarta-feira: Na Comunhão
“Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!” Salmos 133:1

ENTENDENDO: Quais as três coisas que você mais gosta no Novateens?
______________________,_____________________,_______________.
Certamente têm muitas coisas a serem citadas, pois as músicas são
empolgantes, as coreografias desafiadoras ( se você entrou esse ano
duvido se ainda não está tentando aprendê-las), as brincadeiras muito
divertidas, as esquetes são inusitadas, e as mensagens? São
maravilhosas – recados de Deus direto para o seu coração. Mas, além de tudo isso,
tenho certeza que o que mais o ajuda a permanecer firme são as amizades que
você constrói no Novateens. Amizades verdadeiras são tesouros! Salomão já nos
ensinava há muito tempo o valor de uma amizade verdadeira em Eclesiastes
4:9,10a “É melhor ter companhia do que estar sozinho, (...) Se um cair, o amigo
pode ajudá-lo a levantar-se.”. E em Provérbios 13:20 afirmava “aquele que anda
com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal”.
O Novateens é o lugar que você poderá encontrar amizades verdadeiras que lhe
incentivarão a ser um adolescente melhor - Uma pessoa parecida com Cristo.
Porém, viver em amor, em união requer esforço e até mesmo disciplina
MEMORIZANDO: Como o tema hoje é união memorize o versículo e fale para
alguém sem olhar. Desafio: Faça um vídeo e mande para um amigo do seu G.A. ou
para seu líder, agradecendo pela amizade dessa pessoa.
NÃO TIRE FÉRIAS DA COMUNHÃO:
COMUNHÃO significa união de irmãos que compartilham o que tem em comum, ou
seja, que compartilham momentos e atitudes que agradam ao Senhor, com amor
verdadeiro, sem fingimento. Portanto, essa comunhão não deve ser com qualquer
pessoa, mas apenas com quem têm a mesma fé que você, ou seja, seus irmãos em
Cristo. Você não deve ter comunhão com pessoas que não servem ao nosso Deus.
Você pode e deve falar com todos, mas ter comunhão somente com seus irmãos na

fé. Seus colegas de escolas devem ser alvos de suas orações para que conheçam a
Cristo e sejam salvos do inferno (Leia Ezequiel 3:18). Você deve convidá-los para
as programações do Novateens, para o Sonho de Natal, mas não é com eles que
você deve ser esforçar para ter comunhão, não é para eles que você deve pedir
conselhos quando precisar, pois eles não conhecem o manual da vida – A Bíblia. Em
Atos 2:42-47 mostra a comunhão entre os primeiros cristãos, que tinham como
único objetivo de glorificar a Deus, leia e diga 3 coisas que eles faziam que
demonstrava
o
amor
um
para
com
os
outros:
___________
____________________________________________________________
Pense Nisso!!! Seus pais, irmãos, líderes e amigos do Nova Teens são as pessoas
certas para se ter comunhão, pois têm muito em comum com você. O desejo de
haver comunhão vem do próprio Deus, porque Deus é amor. (1 João 4:20-21).
Mesmo na igreja há pessoas que devemos ter cuidado com sua amizade, pois, ainda
não levam Deus a sério. Zombam dos ensinamentos de Cristo com suas atitudes.
Fique atento, pelos frutos os conhecemos (Mateus 7.16-20). Devemos amá-las,
orar por suas vidas, mas ter cuidado com muita aproximação visto que “as más
companhias corrompem _______________ _________ (I Coríntios 15.33)
Relacione os versículos com as imagens e siga as dicas para manter comunhão
mesmo nas férias:
1) Filipenses 1:34

2) 1 Tessalonicenses
5:26-27

3) Provérbios
3:28

4) Mateus
18:21,22

( )
( )
( )
( )
É muito bom ter amigos e o melhor de tudo é fazer novos amigos. Escreva o nome de
três de seus amigos do Novateens:________________________________ Agora
faça uma reflexão: Quais desses amigos que tem coragem de falar para você quando
você está errado? Circule esses nomes. Esses adolescentes que você deve lutar para
ter comunhão, pois são mais que amigos, são irmãos na fé. O propósito maior da
comunhão é aproximar você de Jesus.
Marque um X nas atitudes que demonstram amor e união: ( ) Mentir para encobrir o
erro de um amigo ( ) Aconselhar o outro a fazer o que é certo ( ) Pagar um lanche/uma
água ( ) Perguntar se o outro precisa de oração ( ) Ajudar a meditar ( ) Corrigir o
outro quando está pecando ( ) Falar mal do outro ( ) Sair de rodas de fofocas.
DECIDINDO: Esforce-se para você manter a comunhão com seus irmãos neste
período de férias. ( ) Vou escolher um dia da semana para orar pelo meu G.A. e
por meu líder até o retorno ( ) Vou me esforçar para fazer uma nova amizade no
meu ministério de Sonho de Natal ( ) Vou convidar meus colegas da escola para
assistirem o Sonho de Natal.
COMPARTILHANDO: Compartilhe com Deus as suas dificuldades de ter
comunhão e peça Sua ajuda e, acima de tudo, força para cumprir suas decisões.

Quinta-Feira: Na Obediência
Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora,
quando viviam na ignorância. 1 Pedro 1:14

ENTENDENDO: Uma vez Jesus disse que, quem O amava de verdade era a pessoa
que o obedecia (João 14:15).
Seja um filho de Deus, o filho obedece e não se esquece do ensino de Deuteronômio
8.11,
escreva aqui o que você aprendeu com este versículo
____________________________________________________________
MEMORIZANDO: Para não esquecer, memorize o versículo de hoje! ( ) Memorizei.
NÃO TIRE FÉRIAS DA OBEDIÊNCIA:
Obedecer é uma atitude que tem grande valor para Deus, e sabe por quê? Leia João
14:21
e
responda
o
porquê:
__________
_______________________________________________________________
__________________________. Quando você obedece, você mostra que O ama.
Você conhece a história de Abraão? Ele sempre foi obediente a Deus (Leia Gênesis
12:1-4; Gênesis 22:1-12).
Qual foi a ordem que Deus deu a Abraão?
____________________________________________. Por que Deus lhe mandou
fazer isso? O que Deus queria fazer de Abraão?
__________
_________________________________. No verso 4 de Gênesis 12, vemos qual foi
a atitude de Abraão em relação à ordem de Deus. O que ele fez?____________
________________________. Ainda baseado na leitura acima, complete o quadro:
O que Abraão disse quando Deus o chamou?

*

*

Qual o nome do filho de Abraão?
Região onde Deus mandou Abraão ir para
sacrificar seu filho?
Quando Isaque pergunta a seu pai onde está o
sacrifício, o que Abraão responde?

*

."Não toque no rapaz", disse o anjo. “Não lhe
faça nada”. Agora sei que você ____ a Deus,
porque não me negou seu filho, seu único filho

Pense Nisso!!! E se Abraão não saísse da sua cidade, se Davi não tivesse
obedecido a Deus, se Moisés não fosse ao Egito, se Josué não fosse
corajoso? Com certeza coisas grandiosas não teriam acontecido na vida
deles e de tantas outras pessoas. É claro que Deus poderia usar outras pessoas, mas
Ele quis esses homens para realizar determinados feitos, e Ele quer realizar grandes
feitos na sua vida, adolescente! Por isso sempre escolha OBEDECER, essa é a melhor
decisão.

Deus se agrada da obediência, em 1 Samuel 15:22 mostra que Ele preferia a
obediência do rei Saul, ao invés dos seus sacrifícios. O Senhor continua o mesmo, Ele
quer que você sempre o obedeça e não quer o seu sacrifício. A obediência faz parte da
disciplina da vida cristã. Isso quer dizer que é algo que você faz pelo querer e não pelo
sentir. Hoje há um desafio para você cumprir, leia as informações na imagem.
DECIDINDO: Decida não apenas ouvir e estudar a Palavra, mas realmente vivê-la e
permitir que ela transforme a sua vida. Decida ter um relacionamento profundo com
Deus e jamais tirar férias Dele. Decido: ( ) Obedecer a Deus mesmo quando não for
minha vontade. (
) Ler todos os dias pelo menos 01 Capítulo da Bíblia, e assim
procurarei maneiras de colocá-la em prática na minha vida, obedecendo aquilo que Deus
me mandar
COMPARTILHANDO: Em 1 Timóteo 2:8 diz para nós orarmos em todos os
lugares. Aproveite e ore agora, no lugar em que você está e peça ajuda para ser um
filho obediente.

Sexta-feira: Na pureza
“Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns como os
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado”.
1 João 1:7

ENTENDENDO: De acordo com o versículo acima, responda: O que temos quando
andamos na luz?
Quem é a luz do mundo? (João 8:12)
. Procure no dicionário o significado
das palavras “luz”, “comunhão” e “purifica”:
Andar na luz significa alinhar a sua vida com a Palavra de Deus, nada do que você fizer
pode entrar em conflito com o que Deus diz.
MEMORIZANDO: Para que você seja puro, adolescente, a Palavra de Deus deve ser a
luz que conduz a sua vida, por isso guarde Ela na sua mente. Decore o versículo e
depois complete com as partes que estão faltando: “Se, porém, _____________ na
luz, como _____ está na ____, temos __________ uns com os outros, e o
__________ de Jesus, seu _________ nos purifica de todo o ________” 1 Jo 1.7
NÃO TIRE FÉRIAS DA PUREZA:
Há vários homens registrados nas Escrituras que mesmo em condições muito difíceis
continuaram fiéis a Deus e se mantiveram puros. Você talvez já tenha ouvido falar
deles, mas hoje vamos relembrar a história de um deles. Você no início da semana
meditou que Daniel orava sempre a Deus, e esta comunhão com o Senhor o levava a
tomar decisões para manter-se puro, leia Daniel 1: 6-20 e responda: Daniel e seus
amigos decidiram não se contaminar com os alimentos oferecidos pelo rei (naquela
época eram impuros; os judeus que comessem cometiam pecado). O que Deus deu a
Daniel e seus amigos? ___________________________
____________________________________________________________

Pense nisso!!! O Senhor abençoou Daniel e seus amigos, colocando-os em lugares de
destaque, e tornando-os exemplos para o povo da Babilônia. Assim, Deus deu exemplos
para você de como é possível se manter puro e santo, em todo momento e situação. A
impureza e a imoralidade não deixam você ter comunhão e um relacionamento
verdadeiro com Deus, pois o principal atributo de Deus é a santidade. Logo, se você
tiver uma vida cheia de impurezas (no falar, olhar, ouvir, pensar, vestir, agir), você se
distancia do Senhor. Adolescente, se você, realmente quer agradar a Deus, fuja dos
desejos malignos da juventude (2 Timóteo 2:22). Não brinque com o pecado, Deus te
chamou para ser santo e você é separado para ser como Ele (1 Pedro 1:16). Fique
firme lendo sua Bíblia, meditando, orando a Deus e vigiando nessas férias e você
conseguirá se manter puro. Se estiver com alguma dificuldade na sua pureza, ligue para
seu líder, peça ajuda.
Deus quer que você viva em pureza e aproveite todos os benefícios que ela traz. Leia
as passagens a seguir e ligue os benefícios de um coração puro com a sua referência:
O Senhor recompensa quem é puro

• Salmos 73:1

Os puros verão a bondade do Senhor

• 2 Samuel 22:21

Seus caminhos serão retos

• Mateus 5:8

Os puros verão a Deus

• Provérbios 21:8

Agora, leia os versículos, descubra as palavras que indicam em que parte do seu corpo
a Palavra de Deus está dizendo para você ter pureza e depois procure-as no caçapalavras.
Referência

Jó 31:1
Salmos
51:10, 17
Filipenses
4:8
Efésios
4:29
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DECIDINDO: O Nova Teens está entrando em férias, retornamos às atividades somente
em 2022. Decida não tirar férias de Deus, busque por uma vida pura. Decido nessas férias:
( ) Não deixar nada imoral entrar no meu celular, no meu computador, no meu tablet etc.
( ) Não ver cenas ou piadas imorais na TV, trocar de canal ou desligar a tv caso seja preciso.
( ) Não me associar com pessoas que se dizem cristãs e são imorais.
COMPARTILHANDO:  Esta é uma sugestão de oração. Fale com Deus sobre suas
férias: “Senhor, é muito bom ser Seu filho (a) e viver na Sua presença. Que eu não
tire férias de Ti nessa época das férias do Nova Teens, pelo contrário, me ajude a
viver em pureza e santidade como Tu és”.

