
 

Segunda-feira: Um Homem Correto 

 

 

 

ENTENDENDO: Quem escreveu este Salmo, e reconhece suas transgressões? __________.  O que 

significa “transgressões”? _______________________________________________________. 

Compare “meu pecado sempre me persegue” com Rm 7:15-17 e explique o que você entendeu ______ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Por causa da sua natureza pecaminosa o pecado sempre te perseguirá, mas você não pode desisti de 

lutar contra pecado e ter uma vida que alegra o coração de Deus. 

MEMORIZANDO: A melhor maneira de você combater o pecado é guardando a Palavra de Deus no 

coração, não vá para próximo passo sem decorar o versículo de hoje. 

LEITURA DE HOJE: 1 Cr 16 a 18 (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Em 1 Sm 13:14, Deus fala a Samuel que encontrou um homem segundo o Seu 

coração. Deus estava se referindo a Davi, pois ele era um homem que agradava ao Senhor. Nesta semana 

você vai meditar em algumas qualidades de Davi que o fizeram um homem segundo o coração de Deus. 

A primeira qualidade é que Davi era correto, uma pessoa íntegra. Você pode está pensando agora “como 

assim correto? Semana passada eu meditei sobre a queda de Davi, ele praticou a imoralidade sexual, 

mentiu e ainda mandou matar um homem inocente, ele não pode ser íntegro”. Davi realmente vacilou, 

mas o que fez dele íntegro não é o fato de não ter cometido pecado, mas sim o fato de reconhecer que 

era pecador e se arrepender. Davi não negava seus erros, se arrependia verdadeiramente dos seus 

pecados. Ele errou, mas não voltou a repetir seus erros, ele não suportava o pecado. E você adolescente, 

reconhece que é um pecador e precisa do perdão de Deus? Você tem sido um adolescente correto, que 

abomina o pecado? Procure viver uma vida íntegra, dentro da vontade de Deus. Aprendendo Mais: Leia 

os Salmos de Davi, e relacione as colunas: 

a) Sl 7:8  (   ) A integridade e a retidão te protege 

b) Sl 15:1-2 (   ) Você deve seguir o caminho da integridade 

c) Sl 25:1 (   ) O Senhor te sustenta se você for íntegro 

d) Sl 26:1 (  ) O Senhor te julga conforme sua justiça e integridade 

e) Sl 41:12 (   ) Aquele que é íntegro habitará no santuário do Senhor 

f) Sl 101:2 (  ) O Senhor faz justiça com quem vive na integridade 

DECIDINDO: Para você viver uma vida íntegra, correta, deve tomar algumas decisões. (  ) Quando eu 

pecar, vou reconhecer meu erro, pedi perdão a Deus e farei de tudo para não repetir o erro. 

COMPARTILHANDO:  Senhor, sei que sou pecador e reconheço tudo que tenho feito de errado, 

mas quero ter uma vida íntegra que agrada a Ti. Ajuda-me a ser um adolescente correto. 
 

Terça-feira: Um Homem Humilde 

 

 

 

Davi 
Homem segundo o 

coração de Deus 

                                    

      
 

“Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue”. 

Sl 51:3 

“Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos 

teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós” Sl 124.2-3 

Pv 12.22 



ENTENDENDO: Quem são os seus inimigos? _________________________________________ 

_________________________. Quem te livra deles? __________.  Como você pode ser “engolido 

vivo” pelo seu inimigo? __________________________________________________________ 

Apesar de muitas vezes você não reconhecer, diariamente Deus tem te livrado de muitas coisas ruins. 

Assim como Davi, temos que reconhecer que é Deus que nos faz escapar dos perigos da vida.  

MEMORIZANDO: Escreva em pedaços de papel o versículo (cada palavra em um pedaço) e depois tente 

montar o versículo depois de ter decorado. Faça isso duas vezes. (  ) Fiz e montei o versículo.  

LEITURA DE HOJE: 1 Cr 19 a 21 (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Davi foi um grande guerreiro, além ter derrotado leões, ursos e o Gigante Golias, 

ele saiu vencedor em várias guerras. Mas você percebeu que Davi não se gabava disso, em todas as suas 

vitórias ele sempre reconhecia que Deus que o ajudou a vencer. Ele honrava a Deus, se alegrava em 

saber que Deus estivera ao seu lado na batalha. A segunda qualidade Davi era sua humildade, ele 

reconhecia que Deus era a fonte do seu sucesso, sabia que tudo que tinha foi dado por Deus. E você 

adolescente é humilde? Quando tira nota boa, reconhece que foi Deus que te deu inteligência? Ou fica 

chamando os outros de burro? Quando você ganha algo que queria muito, agradece a Deus por ter 

realizado o desejo do seu coração? Ou acha que foi mérito teu? Adolescente, Deus não se agrada quando 

você se acha melhor que os outros: mais inteligente, mais bonito, mais legal, etc. Reconheça que tudo 

que você tem foi Deus que lhe deu, agradeça a Ele e seja humilde.  Aprendendo Mais: Leia o Sl 18 e 

preencha o quadro: 

Quem é o Senhor para 

Davi? 

 

 

 

Do que o Senhor 

livrou Davi? 

 

Com auxílio do Senhor o 

que Davi dizia que podia 

fazer? 

 

 

 

Como Davi retribuía 

tudo que Deus fez 

por Ele? 

DECIDINDO: Este é mais um passo importante em sua meditação, tome a decisão e coloque em prática 

(  ) Decido agradecer a Deus por minha inteligência  (  ) Decido reconhecer Deus como a principal razão 

das minhas vitórias. 

COMPARTILHANDO:  Se coloque no lugar de Davi, faça uma oração no formato do Salmo 18. Diga 

quem é o Senhor para você, depois fale das coisas que Ele já te livrou, em seguida diga tudo o que você 

pode fazer com auxílio do Senhor e para finalizar fale como vai retribuir tudo que Senhor tem feito 

por você.  
 

Quarta-feira: Um Homem que Respeitava às Autoridades 

 
 

ENTENDENDO: Davi era um dos comandantes do exército do rei Saul, ou seja, Davi era liderado de 

Saul. Sobre respeito às autoridades, responda: Se você agir com justiça e fidelidade diante de suas 

autoridades, você será recompensado por quem? _____________. O que significa “não levantar a mão 

contra o ungido do Senhor”? __________________________________________________ 

______________________________. Quando você deve obedecer e respeitar suas autoridades? 

(  ) quando tenho vontade; (  ) somente quando concordo com eles; (  ) em todo momento, mesmo quando 

acho que eles não estão certos. Independente da situação, as autoridades têm um propósito na sua 

vida e todas vêm do próprio Deus, portanto você deve obediência e respeito a eles. 

MEMORIZANDO: Decore antes de passar para o próximo passo, mostre que você sabe respeitar 

ordens. (  ) Decorei. 

LEITURA DE HOJE: 1 Cr 22, 28 e 29 (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Hoje você aprenderá mais um motivo pelo qual Davi era considerado um homem 

segundo o coração de Deus: Davi respeitava suas autoridades. Leia 1 Sm 24. Davi era um dos 

O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos 

hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 26:23 



comandantes de exército do rei Saul, e muito habilidoso, tudo o que fazia era bem feito e era elogiado 

por todo o povo. Assim Saul ficou com inveja de Davi, a ponto de procurar matá-lo. Mesmo estando 

errado, o rei Saul não deixou de ser autoridade na vida de Davi, continuava sendo o rei e Davi entendia 

que, como seu liderado e subordinado, devia respeito a Saul. A Bíblia ensina que toda autoridade é 

constituída por Deus, não existe autoridade que não venha de Deus (leia Rm 13:1). Quando você se 

rebela contra uma autoridade você se rebela diretamente com Deus e ainda traz maldição sobre si 

mesmo (leia Rm 13:2). As autoridades na sua vida são todos aqueles que cuidam de você e buscam o seu 

melhor: seus pais, familiares, professores, pastores, líderes. Davi entendia que Saul era sua autoridade 

e não podia fazer mal a ele, por isso Davi, mesmo tendo a chance de matar Saul duas vezes, nunca o 

atacou, Davi apenas se defendia. E você, como tem agido com suas autoridades? Você se rebela, 

desobedece, responde, fala mal, deseja o mal, ofende? Ou mesmo não concordando, você tem sido fiel 

a Deus e os respeitado? Obedeça e respeite toda autoridade, não por medo de ser punido, mas porque 

você entende que respeitando a eles você está sendo diretamente obediente ao Senhor. Aprendendo 

mais: Leia os seguintes versículos e escreva a lição principal: Js 11:15; 1 Tm 2:1-2; Tt 3:1; Hb 

13:17. (  ) Li. ______________________________________      

 __________________________________________________________________________.  
DECIDINDO: Para agradar a Deus, obedeça e respeite toda autoridade sua. Decida: (  ) Vou parar 
de imitar, ofender e falar mal de qualquer líder meu (pais, professores, pastores, líderes). (  ) Não vou 
mais responder mal pros meus pais e líderes. (  ) Vou orar por três das minhas autoridades. 
COMPARTILHANDO:  Fale com Deus agora, peça perdão se você se rebelou com suas 
autoridades e peça ajuda para você sempre obedecer a eles e respeitá-los. =D 
 

Quinta-Feira: Um Homem que Soube esperar 

 

 

 

ENTENDENDO: Hoje você vai ver grandes ensinamentos sobre ESPERAR. O versículo de hoje fala 

sobre saber esperar em Deus. Ele apresenta ações e consequências como uma fórmula perfeita de como 

agradar a Deus. Preencha a fórmula abaixo com as duas ações e consequências vistas nele: 

_________________+________________= ________________________________________ 
AÇÃO      AÇÃO    CONSEQUÊNCIAS 

Agora responda: O que significa “esperar no Senhor”?___________________________________ 

✓ Como você pode seguir a Sua vontade?_____________________________________________ 

✓ Como você entende que sejam as consequências disso?__________________________________ 

✓ Qual a relação entre este versículo à vida de Davi?____________________________________ 

✓ Existe alguma relação com a sua vida? Compartilhe:____________________________________ 

MEMORIZANDO: Memorizar é aprender e reter firmemente a Palavra de Deus em seu coração. 

Quando o assunto é aprender a Palavra de Deus, sempre há muito a aprender! Você nunca sabe tanto 

que não precisa de esforço e dedicação para se aprofundar! Siga somente depois de decorar. ( ) Ok! 

LEITURA DE HOJE: 1 Sm 31, Sl 7, 25 e 59   (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Quando era ainda muito novo, Davi foi ungido rei. Ele sabia que um dia reinaria, 

mas viveu muitas experiências e passou por muitos desafios até que o grande 

momento chegasse. Ele soube esperar o tempo certo. Até que se tornasse rei, Davi 

também foi pastor, guerreiro, perseguido, Músico, Soldado, amigo fiel, comandante 

fugitivo, grande general e acima de tudo, aquele que sempre amava e esperava em 

Deus. Ele fez a vontade de Deus em tudo e soube ESPERAR. A Bíblia está repleta de 

versículos que ensinam sobre esperar e confiar em Deus. Muitos deles, escritos por 

Davi. Veja os Salmos a seguir e escreva para onde eles estão apontando: 
                      
SL 27.14  SL 130.7  SL 131.3   SL 33.20   SL 42.5   

 SL 37.7  SL 37.5   SL 37.34   SL 62.5     
           

“Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança; 

quando os ímpios forem eliminados, você o verá.” Sl 37:34 

E_ _E_A_ 

O _E_ _O 

_E  _EU_ 



DECIDINDO: Pare e pense nos planos e objetivos que você tem para o futuro. Escreva aqui algumas 

das realizações que você espera um dia realizar e viver:__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Não é fácil esperar o tempo certo para tudo. Mas Davi foi um grande exemplo de alguém que não se 

precipitou e conseguiu esperar em Deus. Por isso, decida: (  )Não importa o quanto eu espere, vou 

esperar em Deus um futuro namorado (a). (  ) Quando eu quiser muito uma coisa: celular, vídeo game, 

roupa, etc. Vou perguntar ao Senhor se é o tempo de eu ter, pois confio no seu amor.  

COMPARTILHANDO:  Aproveite esse momento para conversar francamente com Deus. Fale pra  

Ele aquilo que você espera do futuro e entregue os seus planos para Deus fazer do jeito Dele e no 

tempo Dele. Peça um coração paciente como o de Davi.  
 

Sexta-feira: Um Homem que Amava a Deus acima de Tudo 

 

 

 

ENTENDENDO: Davi buscava a Deus intensamente, mas o que essa expressão significa para você? 

__________________________________. Este salmo foi escrito quando Davi estava no deserto 

de Judá e ele faz uma comparação da necessidade que ele tinha de Deus assim como alguém que no 

deserto precisa de água. Deus satisfazia tudo que Davi precisava, seja fome, sede, alegria ou amor. 

MEMORIZANDO: Tire agora um tempo para memorizar.  ( ) decorei  

LEITURA DE HOJE: Sl 35, 56 e 64 (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Como vimos, Davi foi um homem valente, mas além de 

ser corajoso, seu coração era inclinado ao Senhor (Leia 1 Sm 17:36), também 

vimos que ele era obediente ao seu pai, trabalhador e responsável (Leia 1 Sm 

17:17-20), humilde (Leia Sl 131) e correto (Leia 1 Sm 13:14) e sabia esperar (Leia Sl 40:1) e mesmo 

pecando contra Deus ele se arrependia de coração. Davi foi um homem de muitas qualidades, porém a 

que fez toda a diferença e que o tornou conhecido por ser “um homem segundo o coração de Deus” foi 

porque Ele amava a Deus acima de tudo. Quando ia lutar, consultava ao Senhor, quando vencia as 

batalhas, glorificava ao Senhor, quando em dificuldades, corria para o Senhor. Ele sempre incluía Deus 

em tudo na sua vida, sempre buscava a Deus porque amava o Senhor. E você adolescente, o que aprendeu 

com a história de Davi? Escreva duas lições que você tirou da vida dele:  

1 - _______________________________________________________________________ 

2 - _______________________________________________________________________  

➔ Aprendendo mais: Leia os versículos a seguir e identifique algumas das qualidades e características 

de Davi. Siga o exemplo: 1Sm 16:6-13 – baixo; 1Sm. 17:25-50 – corajoso; 1Sm 18:25-27 –

..........................................; 1Sm 18:28 - ..............................; 1Sm 19:8 - .......................................; 1Sm 20:1-

24 – .........................................; 1Sm24:10 - ...............................................  

DECIDINDO: Chegou a hora de fazer suas decisões, lembre que Ele prefere obediência acima de 

sacrifícios. Marque no quadro abaixo duas decisões que Deus tocar em seu coração. Peça para seu líder 

lhe cobrar. 

COMPARTILHANDO:  Encerre compartilhando cm Deus suas decisões e pedindo ajuda para 

cumpri-las. Agradeça por tudo o que você aprendeu e peça a Deus que lhe dê um coração que O ame 

acima de tudo.  

Santidade Comportamento Personalidade 

(  ) Não ver filmes com cena de 

sexo 

(  ) Não colar nas provas (  ) Não ficar reclamando de tudo 

(  ) Controlar os olhares (  ) Não zombar de ninguém (  ) Não contar mentiras  

(  ) Evitar palavras torpes ( ) Ajudar na tarefa 

doméstica durante 1 mês 

(  ) Ser agradecido 

“Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti”! Todo 

o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Sl 63.1 


