
 

 

 

 
 

 

Segunda-feira: Não é o Tempo 
 

 
 

ENTENDENDO: Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso), baseado na verdade do 

versículo: (   ) Somente para algumas coisas há uma ocasião. (   ) Há um tempo certo 

para cada coisa.  (   ) Adiantar o tempo das coisas é sair da vontade de Deus. (   ) 

Quando espero o tempo de Deus estou obedecendo a Ele. (   ) Esperar o tempo 

certo agrada a Deus. Se você marcou F apenas na primeira opção, acertou! A 

palavra “tudo” significa que não há exceção. O versículo de 

hoje mostra que “todas” as coisas têm o seu tempo certo 

de acontecer. E a vontade de Deus é que você, como filho(a) 

Dele, espere esse momento certo. 

MEMORIZANDO: O versículo de hoje é muito importante, pois ele te ajudará a 

esperar o tempo do Senhor. Só avance depois de decorar. (  ) Ok. 

TIRANDO A LIÇÃO: Creio que o tema dessa meditação chamou sua atenção, 

afinal muitos dos seus amigos já devem estar namorando, e você acaba sentindo 

vontade de namorar também. Porém você precisa saber que o namoro não é uma 

brincadeira, não é um passatempo. Leia Pv 16:4 e diga sua principal lição _____ 

_____________________. Exatamente, este versículo fala que todas as coisas 

têm propósito, e isso inclui o namoro. E sabe qual é o propósito do namoro? O 

CASAMENTO. Mas agora pergunto: Você já está pronto para casar? Você 

consegue sustentar uma casa com o seu dinheiro? Você já tem maturidade para 

entrar em uma relação? Você já tem domínio de suas emoções? Não tenho dúvida 

da resposta: CLARO QUE NÃO.  Portanto namorar não deve ser o seu foco e nem 

prioridade neste momento. Leia Eclesiastes 3 e responda o que se pede no quadro: 
Escreva 4 exemplos de situações que têm o tempo certo para acontecer? __________ 

________________________________________________________________ 

A referência “tempo de abraçar e tempo de se conter” significa: (  ) Namorar a qualquer 

momento. (  ) Esperar o tempo certo para namorar. 

O que significa “se conter”: (  ) Fazer o que tenho vontade. (  ) Controlar as minhas 

emoções e vontades. Complete: “Pensei comigo mesmo: O ___________ e o ímpio, Deus 

julgará a ambos, pois há um tempo para todo __________________, um tempo para 

tudo o que ________________”.  

Pense Nisso!!! Em Eclesiastes 3 mostra que tudo na vida tem um tempo certo de 

acontecer, e o namoro também. Ele não é uma das coisas que devem fazer parte da 

sua vida agora. O seu tempo hoje é voltado e deve ser voltado para o seu 

NAMORO: 

Este é o tempo??? 
                                  
                     
                  
                       
 

”Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do 

céu”. Eclesiastes 3:1 
 

 



crescimento físico, mental e espiritual, e o namoro agora é uma estratégia do diabo 

para atrapalhar esse momento de crescimento em sua vida. Você pode estar 

pensando: “mas eu nem penso em namoro ainda.” Continue assim, não se deixe 

influenciar pelos seus amigos da escola e da rua, use o seu tempo como Deus deseja, 

veja algumas dicas no quadro.  

Durante a semana você vai ver 4 motivos porque ainda não é o tempo de você 

namorar. Não estamos falando isso por que não queremos o seu bem, queremos, por 

isso pedimos que você espere. 

Deus têm planos para você, para seu futuro, e para que eles aconteçam de acordo 

com a vontade de Deus, você deve aprender a esperar o tempo Dele. Leia os 

versículos e coloque-os nos seus respectivos quadros: Jr 29:11/ Sl 16:5-6/ Sl 

37:4/ Sl 37:5/ Pv 3:5-6 / Pv 23:17-18. (  ) Li todos. 

Confiar no Senhor e Ele 

agirá. 
Você deve confiar no Senhor 

de todo coração e não no seu 

próprio entendimento. 

Deus atende seus desejos 

quando você se alegra e 

descansa Nele. 

Versículo: 

 

Versículo: Versículo: 

Não tenha inveja dos 

pecadores; tema ao Senhor 

e assim você terá um 

futuro. 

Deus garante o seu futuro, 

Ele tem uma bela herança 

para você. 

Deus tem planos melhores 

para você: de te dar 

esperança e um futuro. 

Versículo: 

 
Versículo: Versículo: 

DECIDINDO: Não há mudança em seu caráter sem decisão. (  ) Decido esperar o 

tempo de Deus para todas as coisas na minha vida, inclusive o namoro. (  ) Decido 

confessar para meu (minha) líder que estou namorando ou gostando de alguém para 

que me aconselhe e me ajude a fazer a vontade de Deus. 

COMPARTILHANDO:  “Senhor, me ajude a esperar o seu tempo. Não vou 

namorar agora, porque eu sei que não é o tempo certo. Amém! ” 
 

Terça-feira: 1º Motivo: Você não está preparado emocionalmente 
 

 

 

DICAS COMO USAR SEU TEMPO NA ADOLESCÊNCIA: 

 *Aproxime-se de Deus através da meditação e oração; * Leia bons livros; * 

Estude; * Faça esportes;  * Participe das atividades da igreja: Apps, GA, Sonho 

de Natal, cultos novateens;* Construa boas amizades; * Ajude em casa;  * Aprenda 

pelo menos um idioma , além do português; *Divirta-se com sua família e amigos * 

Aprenda tocar um instrumento; 
 

 

"Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua 

vida” Pv 4:23 



ENTENDENDO: A meditação de hoje apresenta o que Deus deseja que você faça 

em relação sua vida emocional: Guarde seu coração. Para entender melhor o 

versículo a ser visto, responda as perguntas: 

1. O que significa acima de tudo?__________________________________ 

2. Qual o significado da palavra guardar?_____________________________ 

→ Como é possível guardar o coração?________________________________ 

3. Quais as definições do termo depender no dicionário?__________________ 

→ Por que toda a nossa vida depende do nosso coração?___________________ 

____________________________________________________________ 

→ Reescreva o versículo colocando na primeira pessoa do singular “Acima de tudo 

devo ________________________________________________________ 

Seu coração e sentimentos muitas vezes dita a maneira como você vive e te faz 

tomar decisões erradas, por isso você deve guardá-lo, para não cometer erros que 

depois irá se arrepender. O seu coração é o comando geral, é lá que você decide 

como vai agir, por isso é que Deus tem que ter o controle do seu coração. 

MEMORIZANDO: Vamos lá! Separe este momento para se dedicar a guardar esse 

versículo tão precioso em seu coração. Siga adiante somente após ter memorizado. 

( ) Memorizei! 

TIRANDO A LIÇÃO: Um dos motivos para que você não tenha em seus planos 

começar um relacionamento agora é porque você não está preparado 

emocionalmente. Na fase da adolescência, as emoções estão passando por altos e 

baixos, pois ainda existe muita inconstância nos hormônios, nas ideias e 

sentimentos. Começar um namoro nesta fase causaria grandes danos em você e na 

pessoa envolvida e isso poderia até mesmo prejudicar seu futuro com a pessoa 

certa no tempo certo. Duas coisas vão te ajudar a guardar seu coração: 

1ª. Não ficar ________________ (Leia Fp 4:6; Mt 6:25; 1 Pe 5:7). Você não 

deve ficar ansioso querendo namorar, pois tem medo de não ficar sozinho (a). Ou 

por que as pessoas estão lhe pressionando. Entregue esta preocupação ao Senhor.  

2ª. Entregar seu ___________ ao Senhor (Leia Pv 3:6; Pv 16:2 e Jr 10:23) 

quando você for maduro emocionalmente, estará pronto para namorar.  

   Quando você estiver no tempo de namorar, o diabo vai utilizar 

outras armadilhas para seu namoro não agradar a Deus e uma 

delas é o JUGO DESIGUAL. Você sabe o que é isso? É ter um 

relacionamento com uma  pessoa que não tenha a mesma fé que 

você, isto é, uma pessoa que não entregou a sua vida para Jesus 

ser seu Senhor e Salvador. Não se deixe enganar, essa pessoa 

pode ser legal, boa, certinha, mas se ela não quer servir a Deus, 

não serve para você.  

 



Complete o versículo e veja o alerta que Apóstolo Paulo faz sobre esse assunto: 

Não se ponham em _______ ____________ com _____________. Pois o que 

têm em __________ a ___________ e a __________? Ou que ____________ 

pode ter a ______ com as _________? 2 Co 6: ___ 

E o que é um jugo? Um jugo é uma barra de madeira que une dois 

bois um ao outro e à carga que puxam. Uma junta em "jugo desigual" 

tem um boi mais forte e um mais fraco, ou um mais alto e um mais 

baixo. O boi mais fraco ou mais baixo anda mais lentamente do que o 

mais alto ou mais forte, fazendo com que a carga se mova em círculos. 

Quando os bois estão em jugo desigual, eles não podem executar a tarefa que está diante 

deles. Em vez de trabalhar juntos, estão em desacordo um com o outro. Assim acontece 

quando um filho de Deus namora uma pessoa que não é cristã, não há harmonia, paz, tudo 

fica em desacordo, pois a luz não se mistura com as trevas. 

• A Bíblia fala diversas vezes sobre o coração do homem e seus desejos. Por isso, é 

importante que você guarde suas emoções e permaneça no centro da vontade de Deus. Leia 

os versículos a seguir e escreva uma lição de cada um.  
 
  1 Rs 8:39 

 

 
  Pv 16:1 

 

 
  Pv 21:2 

 

 
  Pv 23.12 
 

 
  Pv 23.26 
 

 
  Jr 17:9 
 

 

 

 

 

   

 

 

  

DECIDINDO: Agora chegou o momento de colocar em prática aquilo que Deus mostrou que 

deve ser mudado nessa área da sua vida. (  ) Decido NUNCA me envolver em Jugo Desigual, 

namorar com alguém que não é filho de Deus. 

COMPARTILHANDO: Separe um momento para estar a sós com Deus e apresentar a 

Ele suas decisões. Peça a Ele força e sabedoria para cumprir suas decisões e que a cada dia 

você possa agradar mais a Deus com o seu coração. 
 

Quarta-feira: 2º Motivo: Você Não Está Preparado Financeiramente 

 

 
 

ENTENDENDO: Marque a resposta correta: Na minha vida de adolescente “meus 

negócios” significa: (  ) Meu trabalho.  (  ) Meus estudos. Definir sua situação 

financeira é: (  ) Me dedicar aos estudos, para no futuro ter uma profissão. (  ) 

Largar os estudos e começar a trabalhar. (  ) Morar com meus pais e ser sustentado 

(a) por eles para sempre. 

MEMORIZANDO: A Palavra de Deus deve ser sua principal matéria de estudo, então 

dê o seu melhor e memorize o versículo agora e, depois complete os espaços: 

“Cuide _______________ de seus ____________________, defina sua 

____________________________ e depois ____________________ a construir 

"Cuide primeiro de seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece 

a construir sua casa e formar sua família” Pv.24:27 (Bíblia Viva) 



____________________ e formar _________________________. ___ 24:___. 
TIRANDO A LIÇÃO: Como você viu na meditação de segunda-feira, tudo tem seu 

tempo e como o próprio versículo de hoje ensina, é necessário primeiramente cuidar de 

seus negócios, mas afinal o que significa isso? Como você já aprendeu, para os cristãos, 

o namoro não tem como finalidade o lazer e sim preparar duas pessoas para o casamento 

e para isso você já deve ter pelo menos em vista uma carreira, pois quem casa precisa 

sair da casa dos pais para viver uma vida com outra pessoa.  

 Leia Gn 2:24 e responda: Quem o homem precisa deixar quando se une a uma mulher 

e se torna uma só carne? (   ) irmãos  (   ) amigos   (  ) pais.  

Namoro não é um passa tempo. Entrar em um relacionamento com um menino (a) não é 

algo que você deve fazer por que todo está fazendo. Namoro é decisão séria, e não uma 

brincadeirinha. 

Ninguém vive só de “amor", então se já sabe que em um futuro próximo não terá 

condições de casar, nem comece um namoro. Para você entender como uma família 

constituída e as responsabilidades de cada um leia: Gn 3.16-19; Ef 5: 22-33; 1 Pe 

3:1-7; Agora correlacione corretamente os papéis que Deus definiu dentro do 

casamento: 

 

     * amar e cuidar 

     * ter sabedoria no convívio 

Homem (esposo) *  * obedecer 

     * sustentar a família 

     * beleza interior  

Mulher (esposa) *  * conduta honesta e respeitosa 

     * espírito dócil e tranquilo 

     * tratar com honra 

Responda sinceramente: Você está pronto para ter uma família agora? _______.  

DECIDINDO: Chegou o momento de decidir. (  ) Não vou namorar antes do tempo, pois 

sei que esses não são os planos de Deus para mim, vou primeiro preparar meu campo me 

dedicando aos estudos. (  ) Decido me afastar daquela pessoa que está insistindo para 

namorar comigo. 

COMPARTILHANDO:  Ore, entregando suas decisões a Deus e cumpra o que você 

decidiu. 

Reflita: Você entende o versículo-chave de hoje? Pv 24:27. Ele fala que tudo na vida tem 

uma fase, ou seja, as coisas precisam acontecer como em uma linha do tempo, nada 

acontece tudo em uma mesma hora. Mas você precisa primeiro se planejar, Trabalhar no 

seu campo (estudos/trabalho) para aprontar a sua lavoura (ter sua casa/ emprego/ 

estabilidade). Depois constitua família (ai sim, você terá como construir uma família).  E 

é para isso que serve o namoro, para casar, para conhecer a pessoa que você quer casar. 

Então, você já quer casar? Então por que quer namorar? Você já pode sustentar uma 

casa? Filhos? Então, estude primeiro, para que no futuro você possa constituir uma 

família de acordo com a vontade de Deus 

 



Quinta-feira - 3º Motivo: Você tem outras prioridades 

 
ENTENDENDO: Escreva o significado de prioridade: ___________________ 

___________________________. Prioridade é algo que toma o lugar de outras 

coisas em sua vida. É aquilo que você passa a dar mais importância e atenção, 

conscientemente ou não. Coloque de 0 a 10 o valor de importância que os itens 

abaixo têm em sua vida, seja sincero: (  ) Estar com aquela pessoa que você gosta. 

(  ) Internet/TV (  ) Estudos (  ) Obedecer a seus pais (  ) Pensar naquela pessoa 

que você gosta (  ) Oração (  ) Meditação (  ) Amigos (  ) Palavra de Deus ( ) Agir 

como as pessoas do mundo. (  ) Família (  ) Lutar contra às tentações. (  ) Obedecer 

a Cristo. (  ) “Ficar” ou namorar (escondido ou não). 

MEMORIZANDO: A Palavra é uma prioridade em sua vida? 

Demonstre isso, decorando o versículo antes de pular de etapa.  

TIRANDO A LIÇÃO: Outro motivo para você, adolescente, não 

namorar agora é que você tem outras prioridades. Sua primeira 

prioridade é Cristo, e assim, obedecer às suas ordenanças. E Ele 

diz que esse ainda não é o tempo certo para isso. Também você está passando por 

uma fase cheia de mudanças, onde as suas decisões de hoje trarão consequências 

(bênçãos ou problemas) para o resto da vida. 

Leia Gl 6:7-8 e responda: Alguém pode zombar de Deus? (  ) Sim (  ) Não. O que 

o homem semear, ele ____________. Quem semeia para a sua carne, colherá o 

quê? ______________. E quem semeia para o Espírito colherá: 

_________________  

Na sua idade você tem como prioridades: família, amigos, estudos, Palavra de Deus, e 

principalmente seu relacionamento com Cristo e sua obediência a Ele. Quando você 

começa a namorar nesta fase, você não consegue mais dar valor e dar conta de suas 

atividades principais, porque passa a dar mais atenção e importância ao namoro, não 

para de pensar na pessoa, faz tudo para estar perto...Você perde o foco! Esse momento 

agora da sua vida é para crescer. 

Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21 

Reflexão: Como filho(a) de Deus, você tem duas prioridades essenciais: amar a Deus 

e ao seu próximo (Mt 12:30-31). Namorar agora tiraria o lugar de Deus no seu 

coração, porque você o daria a outra pessoa. Ainda corre o risco de se afastar de suas 

amizades e seus irmãos por querer ficar somente com a pessoa que gosta. Jesus deu o 

exemplo. Leia Lucas 2:52 e diga quais são as três áreas que Jesus ia crescendo: 

_____________, _____________, _____________. Jesus usou sua adolescência 

para crescer em todas as áreas. Estude mais, faça cursos, idiomas, esportes, bons 

amigos e priorize e melhore sua relação com Deus. Não perca tempo, nem se prejudique 

por causa de namoro, aproveite essa fase para crescer e viver a vontade de Deus, 

porque os planos Dele são melhores que os seus. 
 

 



Agora leia os versículos e corresponda-os na 2ª coluna corretamente: 
A - Hb 12:1 (  ) Deus faz muito mais do que eu peço e até imagino. 

B - Mt 6:33 (  ) Ninguém imagina o que Deus preparou para os que O amam. 

C - Sl 37:4 
(  ) Quando eu busco a Deus em 1º lugar, Ele acrescenta todas as 

outras coisa em minha vida. 

D - Ef 3:20 
(  ) Preciso me livrar de tudo o que me atrapalha, e assim dar bom 

testemunho a todos que me cercam. 

E - 1 Co 2:9 (  ) Deleitar-me no Senhor (curtir a Deus) e Ele me atenderá. 

Todos esses versículos trazem uma mensagem especial, quando você coloca Deus como 

prioridade em sua vida, você é abençoado. Agora, responda honestamente as perguntas 

abaixo com um “SIM” ou um “NÃO” (S ou N) e veja quais as prioridades que você tem 

que ter antes de namorar. 

Estou pronto para namorar? S/N Estou pronto para namorar? S/N 
Passo tempo diário com a Palavra  Perdoo facilmente  
Já li a Bíblia toda  Domino meu gênio e emoções  
Memorizo os versículos toda 

semana 

 Procuro evitar brigas e 

discussões 
 

Evito filmes, TV, internet, vídeos 

com sexo e nudez 

 Domino meus pensamentos e 

meus olhos 
 

Fujo das tentações  Me afasto das más amizades  
Não falo palavrões  Vou bem na escola e não colo  
Sempre peço perdão quando ofendo 

alguém ou quando brigo 

 Falo sempre a verdade, mesmo 

quando me prejudico 
 

Se você colocou algum NÃO, só prova que o Namoro não pode ser sua prioridade, pois 

você deve melhorar essa área que você colocou “não”.  

DECIDINDO: As suas prioridades agradam a Deus? Decida: ( ) Vou priorizar meu 

relacionamento com Deus, sendo fiel à meditação e orando todos os dias. (  ) Vou 

estudar mais e tirar boas notas, e não vou colar. 

COMPARTILHANDO:  Fale com Deus, diga para Ele quais têm sido suas 

prioridades e as que você irá mudar. Peça ajuda para não cair na tentação do namoro, 

mas sim priorizar à vontade Dele. ;) 
 

Sexta-feira – 4º Motivo: Risco de Cair na Imoralidade Sexual 
 

 

 

ENTENDENDO: O que significa: Santo _________________________________ 

_____________ e Abstercer ________________________________________ 

Agora diga como Deus quer que você seja _____________________________. 

Reescreva o versículo na 1ª pessoa, usando os significados que você encontrou: “A 

vontade de Deus é que eu _________________________________________ 

___________________________________________________________” 

“A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade 

sexual”. 1 Ts 4:3 



MEMORIZANDO: O versículo de hoje é pequeno, mas traz um grande ensinamento 

para sua vida, decore antes de avançar. (   ) Ok, decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: O período da adolescência é um momento de mudanças onde 

você está descobrindo novas sensações e emoções, seu corpo está mudando e aumenta 

a curiosidade, aparece à vontade de 

experimentar coisas novas... E é nesse 

momento que você se torna mais frágil, corre 

um risco maior de cair em tentação, de ceder 

às vontades da carne, por isso o índice de 

gravidez na adolescência é alta em toda parte 

do mundo. Você sabia que quanto mais cedo 

uma pessoa começa a namorar mais chances 

ela tem de praticar sexo fora do casamento? 

O sexo será consequência de um 

relacionamento precoce. Adiando o namoro 

você está fugindo da imoralidade sexual (1 Co 

6:18; 1 Tess 4:3-5).  Leia as referências, 

descubra as palavras que faltam e depois 

procure no caça-palavras: Você NOVATEENS deve ser um adolescente forte e sábio, 

pois tem a palavra de Deus, que te orienta, mostra os perigos e te ajuda a fugir e evitar 

essas tentações, você deve seguir as ______________ de Jesus para não 

______________ em tentação (Jó 23:11/ 1 Co 10:12), você deve ser como o 

____________, que percebe o perigo e fica longe, não como o ____________ que vai 

em frente e depois sofre as consequências (Pv 22:3), não esqueça que você vai prestar 

contas com Deus do que está fazendo com seu corpo, ele é _____________ do 

Espírito (1Co 6: 19-20), e como vimos no versículo de hoje sua vontade é que você 

seja __________ e ________ como Ele é (1 Pe 1:15/ 1 Ts 4:7).  

Espere o tempo de Deus, você não vai se arrepender. Não precipite, confie que o Senhor 

tem o melhor para ti. Namorar é algo bom, só que no tempo de Deus. 

Ligue as colunas e veja algumas dicas que o Senhor te dá para que você consiga fugir 

da imoralidade sexual: 
Rm 13:14      ►           ◄ Vigie e ore. 

1 Ts 4:4-5    ►           ◄ Ache um refúgio/ fique longe. 

Sl 59:9        ►           ◄ Não fique premeditando o pecado; ele nasce no pensamento. 

Mt 26:41     ►           ◄ Controle seu corpo de maneira santa. 

Pv 14:16       ►           ◄ Seja cauteloso e evite o mal. 

Decidindo: Você viu os riscos que você corre ao decidir namorar na adolescência, então seja 

firme em suas decisões. (  ) Decido esperar até que meu corpo e minha mente amadureçam 

para me relacionar com alguém, assim estarei mais protegido contra as tentações. (  ) Decido 

contar ao meu líder e pedir ajuda, caso não esteja vivendo em santidade. 

Compartilhando: Ore ao Senhor, agradeça-o por abrir seus olhos sobre os riscos que 

você corre, e peça sabedoria para que você consiga se desviar deles. 
 


