
 

 

Segunda-feira: Convicção 

 

 

ENTENDENDO: Essa semana o tema da nossa meditação é CONVICÇÃO, então antes de  

mais nada procure o significado desta palavra e coloque aqui     

  . Agora vamos entender o versículo, antes Leia 2 Tm 1: 1-2; 3: 15-16 

e responda: Neste versículo a quem “você” está se referindo?  , quais 

são as coisas que foram aprendidas e que se tem convicção?     

  .  De  “quem”  foi  aprendido?  . Paulo falou 

essas palavras a Timóteo, que ele não devia se desviar da Palavra de Jesus Cristo, ensinadas 

pela sua vó Lóide e sua mãe Eunice (2 Tm 1:5). 

MEMORIZANDO: Para termos convicção na Palavra da Verdade temos que guardá-la no 

coração, então decore o versículo agora ( ) Ok. 

TIRANDO A LIÇÃO: Nessa meditação vamos falar sobre convicção, sobre ter princípios e 

não deixar qualquer pessoa te desviar deles. E você sabe como adquiri estes princípios??? Na 

Palavra de Deus, a Bíblia. É através dela que você vai descobrir o que agrada e desagrada ao 

Senhor, quais atitudes que você, um adolescente cristão, deve ter. Em 2 Tm 3:1-9 (Leia 

agora), Paulo alerta Timóteo de tudo que aconteceria nos últimos dias, você percebe que todas 

essas coisas listadas é que você vê no seu dia a dia? Diante de tantas coisas que desagradam a 

Deus, você tem permanecido fiel? Entenda que para o cristão ser convicto é: não abrir mão 

daquilo que agrada a Deus, dizer não para o pecado, preferi dar a sua vida a ter que mudar o 

que crê. Aprendendo mais: Você tem visto vários personagens bíblicos convictos. Vamos ver 

alguns??? Leia as passagens bíblicas e preencha o quadro abaixo: 

Passagem 
Bíblica 

Personagem Em que foi convicto? 

Gn 39: 4-20   

Dn 1:6-16   

DECIDINDO: Essa é hora de tomar suas decisões, não deixe para depois Decida: (  )  

Decido meditar todos os dias essa semana, para aprender mais em que tenho que ter 

convicção. 

COMPARTILHANDO:  Senhor, quero ser um adolescente convicto na verdade que está 

em sua Palavra, vou guardá-la no coração para não pecar contra Ti. Amém 

Terça-feira: Convicção na Fé 

 

 
ENTENDENDO: Explique o que você entendeu com o termo: “o Deus a quem prestamos  

culto”?  

A vida não é fácil, você e eu temos problemas e dificuldades. Há pessoas que não podem  

passar por qualquer tipo de dor ou aflição que ficam revoltadas, mas devemos sempre confiar 

no nosso Deus, pois segundo a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus (Leia Hb 11:6). 

NOME:  LÍDER DE G.A:   

      Convicção:Você tem?  

"Se formos atirados na fornalha em chamas, o DeUs a QUem prestamos cULTo pode 

livrar-nos, e ele nos livrará das sUAS mãos, ó rei." Dn 3.17 

“QUANto a você, porém, permaneça nas coisas QUe aprendeU e das QUais tem 

convicção, pois você sabe de QUem o aprendeU.” 2 Tm 3.14 



MEMORIZANDO: O versículo de hoje é fácil de decorar. Então, aproveite e decore, pondo 

em prática esse versículo em sua vida! ( ) Decorei. 
TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu a história  
dos amigos Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, 
não??? Leia agora Daniel 3. Como você leu um dia 
eles foram pressionados a adorar a estátua de 
Nabucodonosor, e o castigo para quem não a 
adorasse, era a fornalha. Porém, eles eram 
rapazes fiéis a Deus, tinham convicção, não iam 
desobedecer a Deus, mesmo que tivessem que 
pagar um preço alto por isso, estavam 
determinados a manter sua fé. Aquele que é fiel a 
Deus  sabe  que  o  importante  não  é  o  que pode 
acontecer, e sim fazer a vontade do Senhor. No final eles foram jogados na fornalha, mas 
nada aconteceu a eles, pois o Senhor os livrou. Os três não reclamaram de Deus, não falaram 
nada contra Nabucodonosor, apenas mantiveram sua fé inabalável. Adolescente, Deus honra a 
sua fé no Senhor, como honrou os três acima. Seja convicto na sua fé, não a abandone para 
colar, mesmo que precise de nota, não perca sua convicção porque os outros tiram sarro de 
você por não “ficar”, por ser virgem, não minta, mas mantenha a sua palavra mesmo se  você 
for prejudicado. Lembre-se: honre a Deus e Ele honrará você (1 Sm 2:30). Aprendendo mais: 
Leia os versículos cumprindo a tarefa no quadro abaixo. Veja a numeração correspondente: 1) 
Hb 11:5; 2) Hb 11:7; 3) Dn 6:7-13; 4) 1 Sm 7:32-50. 

Escreva o que mais lhe chamou a atenção: Por quê? 
1)  

2)  

3)  

4)  

DECIDINDO: Chegou o momento de fazer decisões. ( ) Decido que não vou me importar com  

o que os colegas da escola falam de mim, por isso decido ser fiel a Deus nessa área: 

  . 

COMPARTILHANDO:  Fale com Deus compartilhando suas decisões, fale sobre as 

tentações que tem sofrido e peça para aumentar sua fé. – Querido Deus, peço que me dê a fé 

que havia em Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Ajuda-me a ter força para vencer as 

tentações. Em nome de Jesus eu peço. Amém! 

Quarta-feira: Convicção na Pureza 

 

 
 

ENTENDENDO: Responda em voz alta e escreva ao lado: O que nem deve ser assunto de 

conversa?    

A impureza é tudo aquilo que vai contra a santidade e à 

vontade de Deus. Imoralidade e cobiça (desejo errado pelas 

coisas) são formas de impureza e afastam você do Senhor. 

Marque um X nas atitudes que são contrárias à pureza que 

Deus deseja: ( ) ver cenas imorais ( ) conversas e piadas 

impuras ( ) vestir-se de forma indecente ( ) ouvir músicas 

imorais ( ) ficar com alguém ( ) Pegar coisas escondidas dos 

outros, roubando (  ) dançar de modo sensual.  Se você marcou 

todas as respostas, acertou! 

MEMORIZANDO: A Palavra ajuda a manter a pureza, decore agora o versículo de hoje. 

Entre vocês não deve haver nem seQUer menção de imoralidade sexUAL nem de 

QUalQUer espécie de imPUreZA nem de cobiça; pois estas coisas não são próprias para 

os santos. Ef 5:3 



"Seja o seU ‘sim’, ‘sim’, e o seU ‘não’, ‘não’; o QUe passar disso vem do Maligno". Mt 

5.37 

TIRANDO A LIÇÃO: Depois que o pecado entrou no mundo, com Adão e Eva, a humanidade 

herdou uma natureza pecaminosa, e, por isso, a nossa mente e corpo sempre querem correr 

para pecado. Só que o plano de Deus é que você viva em pureza, que seja convicto, firme e fiel 

à sua pureza diante de Deus e das pessoas. Porém com o pecado, a imoralidade sexual está por 

toda parte: na TV, filmes, piadas, “rodinhas de amigos” (que não são amigos!). E a intenção do 

diabo é que você ache normal falar dessas coisas. Mas não é! A vontade de Deus, como está no 

versículo acima, é que este assunto nem seja mencionado, ou seja, não deve ser conversado e 

nem citado. Não é assunto para o filho de Deus. O ensinamento de Deus é para você fugir da 

imoralidade (leia 1 Co 6:18; 2 Tm 2:22) e nem falar dela. Seja convicto da sua pureza: fuja 

das  “rodinhas”,  não  participe  das  piadas  e  conversas  imorais,  não  fale  palavrões.  Outras 

formas de impureza são: ouvir músicas imorais ou dançá-las; o modo como você se veste, pois 

as suas roupas não devem mostrar o seu corpo, mas sim que você é filho(a) de Deus; cobiça, 

pegar  as  coisas  escondido,  furtando  ou  roubando.  Saiba  que  você  terá  punição  para  as 

impurezas  que  cometer  (leia  2  Pe  2:9-10),  pois  Deus  não  te  chamou  para  imoralidade  e 

impureza, mas sim para a santidade (leia 1 Ts 4:7). Aprendendo mais: Alguns personagens da 

Bíblia se afastaram das impurezas. Para preencher o quadro, leia Is 6:1-8; Dn 1:3-20 e Gn 

39:1-23; 41:39-44.  Use  as  dicas  se  precisar.  Dica: Alguns  personagens  você  já  conhece. 

Rache a CUCa 

Na Posição 2 está quem recebeu como recompensa o comando do Egito. / A pessoa da 1ª 
posição foi quem se arrependeu das coisas impuras que falava / Daniel está na última posição. 
DECIDINDO: Mostre que você é convicto na pureza: ( ) Vou deletar do meu celular ou 
computador qualquer piada, foto, vídeo imoral. ( ) Não ficarei mais nas “rodinhas” de 
conversas e piadas imorais. 
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus agora, conte suas decisões e peça ajuda para 
se afastar da imoralidade e impurezas. =D 

Quinta-feira: Convicção no Falar 

ENTENDENDO: O versículo de hoje, fala sobre ter sabedoria e convicção no falar. Quais são 

as áreas em que você deve guardar a sua língua?    

→ Em sua opinião, o que significa ser o “sim”, “sim” e o “não”, “não”?    

  → Como você poderia “passar disso” em exemplos 

práticos?    

→Como você explicaria a frase “vem do Maligno”?     

MEMORIZANDO: Vamos lá! Essa é a hora de guardar o versículo na memória. Para ajudar, 

complete os espaços a seguir sem olhar para o versículo acima. → “  o seu  , 

          , e o seu           ,           ; o que  disso vem do  .” 

TIRANDO A LIÇÃO: Deus quer de nós santidade e sabedoria no falar. Para isso, é 

necessário que você seja um adolescente convicto quanto as suas palavras. A Palavra de Deus 

orienta os cristãos a cada dia se tornarem puros e corretos (Ef 1.4), isso se aplica 

especialmente à língua, pois ela deve ser agradável a Deus e pronta para responder 

corretamente (Cl 4.6). → Veja o quadro a seguir e procure características que você deve 

evitar no seu falar: 1.   

3.     4.    

2.   



Pv 15.2 

Sl 34.13 
Pv 18.21 

Tg 3.8 Pv 12.19 

Sl 120.2 

Jó 27.4 

→ Deus fala em sua Palavra que devemos manter a 

nossa Palavra mesmo que em prejuízo próprio (Sl 

15.4b). Não importa o que aconteça, o seu 

compromisso com Deus vem em primeiro lugar e Ele 

é a verdade. Quando você falha em sua palavra com 

alguém, está falhando com Deus. Por isso, você deve 

ser convicto de sua decisão de obedecer à Palavra 

no seu falar.→ Leia os versículos a seguir e escreva 

no quadro principal lição que tirou da leitura: 

 
DECIDINDO: Este é o momento de tomar uma decisão quanto ao seu falar em casa, na  

escola, na igreja e onde estiver. Escreva uma decisão prática:   
 

COMPARTILHANDO:  Peça a Deus que ajude a manter seu falar puro, que você possa 

sempre manter sua palavra. 

 Sexta-feira: Convicção na Amizade 

 
ENTENDENDO: Vamos trazer esse versículo para sua realidade. Marque com X o que você 
considera “desprezar”. ( ) Não ter consideração e respeito, menosprezar ( ) Tratar  bem, 

demonstrar afeto. Agora diga quem são seus amigos   . Quem são os amigos 

de seus pais ou responsáveis  . Para você, quais são as “horas difíceis” que 

o versículo fala?    . 

MEMORIZANDO: Hoje como estamos meditando sobre amizade, você vai decorar o versículo e 

falar para seu melhor amigo ( ) Decorei ( ) Fiz a tarefa 

TIRANDO A LIÇÃO: Davi e Jônatas eram grandes amigos (Leia 1 Sm 18:1-4), eles basearam sua 

amizade em um compromisso com Deus e não só entre eles; não permitiram que nada abalasse essa 

amizade, e mesmo quando sua amizade foi provada (Leia 1 Sm 20), permaneceram leiais um ao outro, 

foram amigos até o fim. Você tem um amigo assim? Alguém que você 

pode  confiar,  que  está  com  você  em  todos  os  momentos  de  alegria  e 

tristeza.  Mas  esse  amigo  te  leva  a  fazer  coisas  que  desagradam  ao 

Senhor? Se sim, se afaste Dele, você deve agradar seU melhor amigo, 

Deus. Ele se importa com suas amizades, tanto que encontramos vários 

versículos  na  Bíblia  que  falam  sobre  os  tipos  de  pessoas  que  Deus 

deseja que nos relacionemos. Você tem que ter convicção de que tipo de 

amigos você quer ter, os que te aproximam de Deus os que te afastam 

Dele.  Aprendendo  mais:  Leia  Pv  13.20;  Pv  17:17;  Pv  18:24;  Pv 

27:5-6,9; Rm 12:10; 1 Co 27:9 Liste as características de um amigo 

verdadeiro de acordo com a Bíblia, no quadro ao lado. 

DECIDINDO: Hora de tomar uma atitude ( ) Decido me afastar dos 

meus amigos que me levam a fazer coisas que desagradam a Deus. 

Nomes:  ( ) Decido ser leal aos meus amigos 

COMPARTILHANDO:  Senhor, quero ter amigos que agradam a Ti, me ajuda a ser leal a eles e 

principalmente quero ser leal a Ti, meu melhor amigo. 

“Não despreZE seUS amigos nem os amigos de seU pai. Uma boa aMIZADe vale MUIto 

nas horas difíceis” Pv 27.10a (VIVA) 

E D U R M E L R A 

N I A U A B E A J 

Q S U R E C I M O 

A C H Ç I U B A P 

C O K A P T A L R 

O R E N R E N C E 

F D G L A N I E T 

O I S V Ç O G R M 

F A X E O W I Z O 

 


