
 
 

 
 

 

 
Vamos continuar meditando nos personagens bíblicos e nas próximas duas semanas 
você vai meditar sobre Sansão, um dos juízes de Israel, sua história está nos 
capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. 
 

 

Segunda-feira: Seja Um Nazireu de Deus 

 
 
 
ENTENDENDO: Relacione corretamente as colunas abaixo 
(1) planos  (   ) o tempo que está por vir; 
(2) prosperar  (   ) intenções, projetos, ideia de alo, desígnio; 
(3) dano  (   ) confiança de que algo bom vai acontecer; 
(4) esperança  (   ) ter bom êxito, ornar-se melhor; 
(5) futuro  (   ) estrago, prejuízo, perda. 
Agora reescreva o versículo, substituindo as palavras acima por seus significados:  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: O versículo de hoje ensina 
uma importante lição, para ser lembrada em sua 
vida diariamente. Então, guarde-a no seu 
coração através da memorização. Faça isso 
agora. (   ) Memorizei. 
TIRANDO A LIÇÃO: Na época que o povo de 
Israel ainda não tinha rei, Deus levantou juízes 
para ajudá-los a se defender dos povos inimigos 
que os atacavam (Jz 2:16-18). Sansão foi um 
desses juízes escolhidos por Deus, ele nasceu 
em um momento que os filisteus dominavam o povo de Israel (Jz 13:1). Antes 
mesmo de sua mãe engravidar dele, Deus disse para sua mãe qual era missão de 
Sansão, leia Jz 13:3-5 e responda:  A mãe de Sansão era _________. Quais foram 
as orientações que anjo deu a ela? ___________________________________ 
___________________________________________________________. 
O menino seria _________, consagrado a ______ desde o nascimento. Qual seria 
a missão de Sansão? _____________________________________________ 

                      SANSÃO 

 
                                  
                     
                  
                       
 

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos 
de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e 

um futuro”. Jr.29:11 
 

 

Você sabia? Um nazireu era uma 
pessoa que fazia um voto de separação 
para o Senhor, onde não podia tomar 
bebidas fermentadas e nem comer ou 
beber nada que viesse da videira. Além 
disso, não podia cortar o cabelo e nem 
tocar ou se aproximar de cadáveres 
(Nm 6:1-8). Um homem poderia ser 
Nazireu temporariamente, mas no caso 
de Sansão era para vida toda. 



 
Pense Nisso!!! Assim como Sansão nasceu com uma missão específica, dada por 
Deus, você, adolescente também tem uma missão a cumprir: Deus quer te usar 
para libertar as pessoas da escravidão do pecado (Mc 16:15), e isso acontece 
quando elas aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador.  Jesus disse que a 
colheita de vidas para o reino de Deus é muito grande e há poucos trabalhadores 
(Lc 10:2). As pessoas estão sedentas e famintas de Deus e você foi escolhido por 
Ele para ser um desses trabalhadores. Deus lhe chamou para falar de Cristo para 
aqueles que ainda não O conhece, isto significa, que sua missão é falar do amor de 
Deus para tantos adolescentes que ainda não tiveram um encontro com Cristo. (1 
Co 9.16). Você tem cumprido essa missão? Não espere ficar adulto, seus amigos 
precisam de Jesus agora. Assim como Sansão, hoje você tem essa missão (Mt 
28.19-20).  A luz de Jesus em você deve brilhar, não somente através de suas 
palavras, mas principalmente através de suas atitudes para que as pessoas perto 
de você vejam Cristo e se decidam por Ele. Você deve testemunhar de Cristo onde 
estiver: em casa, escola, rua e em todo lugar por onde passar.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leia os versículos e tente resumir com suas próprias palavras cada um deles: 
Exemplo: Rm 1:16 – não devo me envergonhar do evangelho. Agora é sua vez: 
Mc 8:35 _____________________________________________________;  
1 Co 9:16 ___________________________________________________;  
Rm 10:14-15 _________________________________________________;  
I Tm 1.15 ___________________________________________________;  
Você sabe evangelizar? Vamos lhe propor cinco passos para que você possa 
aprender a evangelizar um amigo, do qual vamos chamar de Desafio da 
Evangelização entre Amigos.  

Evangelização Entre Amigos 
1º. Passo Diga a um amigo que você é cristão 
2º. Passo Convide seu amigo para um encontro do Nova Teens (A Noite do Chapéu 

Maluco é uma ótima oportunidade para você convidá-lo) 
3º. Passo Explique a seu amigo porque você é cristão 
4º. Passo Conte como você se tornou cristão 
5º. Passo Pergunte a seu amigo se ele gostaria de se tornar cristão. 

Você não precisa fazer todos esses passos no mesmo dia, um passo de cada vez, 
faça convites para ele visitar sua igreja, conte que Jesus fez por você e por fim 
faça a pergunta (5º. Passo) Qualquer dúvida peça ajuda ao seu líder. 
DECIDINDO: Tudo que você meditou hoje só fará diferença em sua vida e de sua 
família, se for praticado. Você em falado de Jesus para aqueles que não o 
conhecem? Sua vida está mostrando Jesus? Então, chegou o momento de tomar 
decisões. Decido falar de Jesus: (   ) aos colegas da escola; (   ) aos meus familiares; 
(   ) aos meus vizinhos. (   ) Decido convidar pelo menos 5 pessoas para ouvir o 



evangelho na Noite do Chapéu Maluco, coloque aqui o nome dos 5 amigos: 
____________________________________________________________ 
COMPARTILHANDO; Querido Deus, me usa esta semana como instrumento teu para 
levar o teu evangelho para aquele que estão sofrendo, que eu seja ousado e não me 
envergonhe de convidar meus amigos. 
 

Terça-feira: Proteja seus olhos 
 
 

 
ENTENDENDO: O versículo mostra uma oração do salmista, ele pede ajuda de 
Deus para que ele consiga desviar os olhos das coisas inúteis. Em sua opinião o 
podemos considerar como “coisas inúteis”? _____________________________ 
___________________________________________________________. 
Tudo que você olha que desagrada a Deus, são coisas inúteis: imoralidade, novelas, 
filmes e séries que são contra os princípios cristãos, livros de piadas imorais, etc. 
Isto tudo te desvia da vontade de Deus para a sua vida  
MEMORIZANDO: Coloque seus olhos no verso de hoje e memorize. ( ) Já! 
TIRANDO A LIÇÃO: Deus trouxe Sansão a este mundo e tinha para ele um alvo 
bem definido: ____________________________ (Jz 13.1-5). Porém, 
infelizmente Sansão não foi capaz de viver nos caminhos traçados por Deus para 
sua vida. Sansão arrumava confusão e problemas para si, pois deixava seus olhos 
se desviarem para “coisas inúteis”. E assim sua vida sempre seguia um trajeto 
diferente da vontade perfeita de Deus. O que os olhos de Sansão viam, era o que 
logo se tornava alvo de sua cobiça e o que mandava nas suas escolhas e conduta. 
Ele não controlava seus olhos e isto acabou destruindo sua vida. Confira o que os 
olhos de Sansão desejaram e escreva qual foi sua atitude imediata diante do que 
viu: 

 

Responda: 
É possível controlar o que entra pelos seus olhos? E quem não tem esse controle 
enfrenta quais consequências? (Mt 6.22-23; Pv 25.28) __________________ 

“Desvia os meus olhos das coisas inúteis; faze-me viver nos caminhos que 
traçaste” (Sl 119.37) 



____________________________________________________________ 
Como Jó fez para não cobiçar mulheres? (Jó 31.1)_______________________ 
De que maneira você pode fazer isso? ________________________________ 
____________________________________________________________ 
Sansão viu e desejou uma prostituta. A que esse tipo de mulher é comparada na 
Bíblia? (Pv 23.26-28)____________________________________________ 

DECIDINDO: Decida controlar a qualidade e a quantidade de tudo o que você 
assiste na internet ou televisão: ___________________________________ 
____________________________________________________________ 
(  ) Decido desviar seus olhos de pessoas vestidas de modo indecente. (  ) Decido 
confessar para meu (minha) líder que estou falhando na pureza dos meus olhos e 
pedir oração nessa área. 
COMPARTILHANDO: Compartilhe com o SENHOR quais são suas dificuldades. 
Peça sua ajuda para ter a disciplina de desviar seus olhos de tudo que possa 
desagradá-lo.  
 

Quarta-feira: Envolvendo-se com o mundo  
 
 

 
 
ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado de amoldar ____________ 
________________. Você não pode viver conforme o mundo, mas ter a mente 
renovada, para experimentar o melhor de Deus para sua vida. Por isso reescreva 
o versículo de hoje colocando na primeira pessoa do singular: Eu não devo _____ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Para renovar sua mente, é necessário ter a palavra de Deus 
nela, por isso, decore o verso de hoje.   Memorizei (  ). 
TIRANDO A LIÇÃO: Sansão não experimentou a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus, pois suas escolhas foram guiadas por um jeito mundano de ser.  
Ele foi carnal em vários momentos anteriores à sua queda, se envolveu com os 
filisteus, apaixonou-se e casou-se com uma filisteia, ignorando a alerta dos seus 

Pense nisso! Cuidado com a pornografia. Cuidado com o que você anda assistindo, com 
as séries, cuidado com o que você lê. Segundo a Bíblia, com ajuda de Deus, você é 
capaz de controlar o que seus olhos veem. Lembre-se de que nada está escondido dos 
olhos do Senhor e você um dia prestará contas a Ele de tudo o que escolheu ver, 
assistir, olhar (Hb 12.2). Faça a mesma oração do salmista e peça para Deus te ajudar 
a desviar seus olhos das coisas inúteis. 

 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da 
sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm 12:2) 



pais (Jz 14:3), envolveu-se com uma prostituta quando foi a Gaza (Nm 16:1) e 
por fim se rendeu aos encantos de Dalila, uma mulher que conseguiu seduzi-lo e 
descobrir seu segredo (Jz 16:16).  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pense Nisso!!! A queda de Sansão está diretamente ligada à sua disposição em 
viver longe do seu povo e aconteceu aos poucos. E é assim que o diabo tenta te 
derrubar, ele coloca imoralidade na sua frente e tenta te convencer que não tem 
nenhum problema você olhar, coloca mais amigos do mundo do que da igreja, amigos 
que te influenciam a ficar, colar e enganar seus pais. Seja um adolescente 
inteligente e mais esperto que diabo, se você já sabe a estratégia dele, então não 
caia em suas armadilhas. Não se envolva com mundo, viva como um filho de Deus. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
O quadro abaixo mostra exemplos de atitudes no “padrão deste mundo” e as 
compara com ações de uma vida transformada por Deus. Descubra a referência 
correta para cada linha: Ef 6.1-3, 1 Ts 4.6, Pv 11.1 

 Referências O padrão 
deste mundo 

Renovação da 
sua mente 

A boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus 

 “Ficar” Esperar Casamento que agrada a Deus 
 “Colar” Honestidade Sucesso profissional 
 Desobediência 

aos pais 
Obediência Vida Longa 

Apesar de Sansão ser nazireu, ele quebrou o voto a ele instituído por Deus. Ligue 
as referências às ações praticadas: 
 -Tocou no cadáver de um leão                        - Jz 16:19   
 -Bebeu vinho                                                  - Jz 16.15-16 
 -Sansão cedeu às pressões                            - Jz 14.10 
 -Teve os cabelos cortados                             - Jz 14:9 
As passagens abaixo mostram como você pode não se deixar envolver pelo 
mundo. Após lê-las, use o acrônimo como guia para completar as linhas abaixo. 
-2Tm 2:22      S_ _ _   a   _ _ _ _ _ _ _  
-Tg 4:4         A_ _ _ _ _ _ _ _ 
-1Jo 2:15      N_ _    _ _ _ _    o    _ _ _ _ _ 
-Rm 6:23       S_ _ _ _ _ _ 
-1 Co 15:33    A_    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- Jo 17:14      O_ _ _ _ 
------------------------------------------------------------- 
Pense Nisso!!! Como você meditou na segunda nazireu era alguém escolhido por Deus para 
servi-lo e tal pessoa fazia um trato de nunca entrar em contato com uvas, vinhos, cortar os 
cabelos, dentre outros. Adolescente, você também precisa ser separado de tudo aquilo que 
te contamina com o pecado: festas, más companhias, filmes e séries impróprios, drogas, 
músicas indecentes, ídolos etc. Não se envolva com os prazeres pecaminosos deste mundo. 



Sansão só julgou pela aparência e não consultou a Deus nas suas escolhas nem aceitou o 
conselho dos seus pais. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECIDINDO: ( ) Decido ser diferente do mundo e esperar o momento certo para 
namorar. ( ) Decido ser diferente do padrão deste mundo e não colar nas provas.  
( ) Decido ser separado para Deus e deixar de ouvir músicas que não agradam a 
Deus. 
COMPARTILHANDO: Peça ajuda do Senhor para ser um adolescente que O 
agrada com as suas decisões e agradeça por fazer parte do Novateens.    
 

Quinta-feira – Cuidado com suas Emoções 
 
 

 
ENTENDENDO: Para entender melhor, procure o significado das palavras "temer" 
e "evitar" ___________________________ / ________________________ 
Agora diga o que você acredita que é "ser sábio com seus próprios olhos": _______ 
____________________________________________________________
Muito bem, o verso de hoje não é muito difícil de se entender, não ser sábio a 
nossos próprios olhos é não confiarmos em nós mesmos, não ser orgulhoso de 
acharmos que tudo que escolhemos é o melhor, devemos sempre e primeiro de tudo 
buscar saber o que Deus quer e não agir com nosso próprio entendimento. Agora 
para finalizarmos essa parte dê um exemplo prático de como não ser sábio a seus 
próprios olhos: _________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Não deixe para depois, decore o seu versículo agora (  ) decorei. 
TIRANDO A LIÇAO: hoje você viu que confiar em você mesmo nem sempre é bom 
e que as emoções atrapalham a razão de uma boa decisão. Pois Bem, vamos falar de 
Sansão, ele foi escolhido por Deus, era o homem mais forte do mundo, matava leões 
com suas próprias mãos, mas muitas vezes ele se deixou levar por suas emoções, 
fazendo o que Deus desaprovava, ele matou alguns por estar com raiva, se envolveu 
com mulheres filisteias por quem se apaixonou, orgulhava-se de sua força, tomava 
decisões baseadas no que ele queria. Sansão passou a confiar em sua própria força 
e em suas decisões não consultava mais a Deus e fazia o que Ele desaprovava. 
Sansão nasceu para liderar o povo de Israel, mas não atingiu tudo aquilo que Deus 
tinha para ele, pois suas emoções o dominavam, Sansão agia de acordo com suas 
emoções de acordo com seus desejos e isso o levou a ruína.  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pense Nisso!!! Muitas vezes deixamos alguma emoção tomar conta de nós (raiva, 
angustia, paixão, mágpa) e nos deixamos levar pelo fluir dessa emoção, fazendo 
com que ela tenha prioridade sobre a vontade de Deus, e envolvidos por essa 

“Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema ao Senhor e evite o mal. ” Pv 3:7 



emoção acabamos deixando a opinião de Deus de lado. Tome cuidado, nenhuma 
decisão ou ação deve ser tomada de acordo com o que sentimos. Como filho de 
Deus, você tem o Espírito Santo que lhe ajuda a ter o fruto que controla suas 
emoções: domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de fazer o que você deve 
fazer, e não somente o que você quer. É ter autocontrole sobre suas emoções, 
sentimentos, pensamentos e atitudes, pois tudo isso deve ser aceitável a Deus (Sl 
19:14). Você não pode agir conforme o que você sente, porque a sua natureza 
humana é pecadora, e sempre vai querer o contrário à vontade de Deus (ler Rm 
7:17-20). Quando você estiver em um momento que suas emoções estão 
começando a te dominar, acalma-se e ore a Deus pedindo para que Ele mostre o 
que você tem que fazer.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sansão não tinha domínio sobre suas emoções, fazia o que lhe agradava ou o que 
sentia vontade. Todas as áreas de sua vida devem ser controladas pela Palavra, 
relacione os versículos com áreas que você precisa ter domínio próprio:  

a) Alimentação (  ) Pv 25:28 
b) Sentimentos  (  ) Tg 1:19-20 
c) Paixão (  ) Cl 3:13 
d) Ira ( ) Fp 2:5 
e) Mágoa (  ) Pv 23:20-21 
f) Língua (  ) 2 Tm 2:22 
g) Atitudes (  ) Pv 16:28; Ef 5:4 

Você precisa decidir e se comprometer a pôr em prática todos os ensinamentos da 
Palavra. 
DECIDINDO: Agora é a hora de pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu, 
decida não ser dominado (a) por suas emoções. Aqui algumas dicas práticas; (  ) 
Decido contar de 1 a 10 quando estiver com raiva antes de responder aos meus pais 
(  ). Decido não ceder à pressão de qualquer tipo para agradar aos outros 
COMPARTILHANDO: Sei que as decisões de hoje não foram fáceis, contudo, peça 
forças a Deus, Ele te ajudará em tudo, Ele pode tudo. Domine suas emoções, esse 
será seu maior investimento enquanto adolescente. Deus tem o melhor para você e 
quer que você atinja seu Máximo.  Ore a Deus e compartilhe com Ele suas emoções 
e peça forças para que você possa domina-las. 
 

Sexta-feira: A importância de ouvir conselhos 
 
 

ENTENDENDO: Conselho nada mais é do que opinião, ensino ou aviso quando ao 
que se deve fazer. Mas do que isso, escutar um bom conselho e pôr em prática 

“Ouça os conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio” Pv 19:20 



aponta sabedoria e prudência. Marque verdadeiro ou falso; Quem ouve conselhos 
aceita a instrução (  ) você se tornará sábio se ouvir conselhos (  ) Quem coloca em 
pratica a instrução acabará se tornando sábio (  ) a sabedoria está em fazer o que 
acho correto.  
MEMORIZANDO: Decore o verso de hoje e revise os da semana. (  ) decorei 
TIRANDO A LIÇÃO: Nem sempre é fácil ouvir conselhos, afinal muitos deles 
acabam indo de encontro a nossa vontade, mais difícil ainda se torna praticá-los 
quando já decidimos algo dentro do nosso coração. A história bíblica de Juízes 14, 
mostra exatamente um homem que recusou o conselho de seus pais para satisfazer 
seus próprios desejos. Sansão já havia decidido em seu coração que iria tomar 
como esposa, uma mulher filisteia, embora seus pais o aconselharem a encontrar 
uma mulher de dentro do seu povo (Leia Juízes 14:1-3). Sansão colheu os frutos 
por não ter ouvido o conselho de seus pais. Vamos conhecer algumas delas! Cada 
um dos versos mostra uma consequência escreva-as: 
Jz 14:16 -18 _________________________________________________ 
Jz 14:19 _____________________________________________________ 
Jz 14:20 __________________________________________________ 
Sansão é a prova de que para todo conselho não ouvido haverá uma consequência 
ruim, ou várias delas. Não é à toa que a própria palavra de Deus descreve a 
importância dos conselhos em nossas vidas. " Os planos fracassam por falta de 
conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros" (Pv 15:22) 
Para cada conselho a um versículo. Leia os versos do quadro e coloque o verso 
correspondente ao lado do conselho. 
Más companhias corrompem bons costumes: __________  
O sábio ouve conselhos: __________ 
O orgulho gera discussões: ____________ 
Não tenha inveja dos perversos: ___________ 
Quem mente não ficará impune: _____________ 
 

 
DECIDINDO: Hoje você aprendeu um pouco sobre a importância de ouvir bons 
conselhos, não quer dizer que todo conselho é bom, procure conselhos 
principalmente dos seus pais, líderes e pastores. Tome decisões praticas agora. 
 
 

Decido sempre buscar conselhos com as pessoas corretas (  ). Decido ouvir, 
ponderar e filtrar todo e qualquer conselho antes de minhas decisões (  ). Decido 
ler provérbios, um capitulo por dia  (  ). 
COMPARTILHANDO: Chegou a ora mais importante, a de falar pessoalmente com 
o criador, o nosso maior e melhor conselheiro. Peça a Ele conselhos nos seus 
dilemas, ore por suas decisões e peça forças.  

 

Provérbios 13:10 
Provérbios 19:5 
I coríntios 15:33 
Provérbios 12:15 
Provérbios 24:19-20 
 

Para aprender mais:  Provérbios é um livro de conselhos, escrito pelo homem 
mais sábio que já passou por essa terra, Salomão. Procure ler provérbios e seguir 
seus conselhos, leia um capitulo por dia, fará diferença na sua vida, por que não 
buscar conselhos onde Deus os aprova? Desafie-se um capitulo por dia 


