
 
 

 

 
 

Segunda-Feira: O Adolescente Davi 

 

 

 
 

ENTENDENDO: Em sua opinião, quais são as características de um “homem segundo o coração de 

Deus”? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________. Davi tinha essas 

características, ele procurava sempre fazer a vontade de Deus.  Coloque o seu nome no lugar de Davi 

no versículo de hoje: Encontrei __________, filho (a) de ________, _________ segundo o meu 

coração; ele fará o que for da minha vontade. 

MEMORIZANDO: Um das qualidades de Davi era sua dedicação às coisas de Deus, dedique-se a 

Palavra e decore o versículo de hoje. 

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

TIRANDO A LIÇÃO: Davi era filho de Jessé, ele era de Belém de Judá, o mais novo de oito irmãos 

(1 Sm 16:10, 13; 17:2). Na sua adolescência já pastoreava as ovelhas de seu pai, ele era dedicado 

ao serviço que seu pai lhe confiara. Nesta ocupação aprendeu ser corajoso, forte e valente.  No 

versículo de hoje você aprendeu que ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele procurava está 

dentro da vontade de Deus, e quando errava se humilhava e pedia perdão. E você é um adolescente 

segundo o coração de Deus? Você colocou seu nome no versículo acima, mas será que este versículo é 

uma verdade em sua vida? Ou você preencheu só para fazer a tarefa da meditação? Davi é um 

exemplo que você deve seguir, no Velho Testamento é o personagem mais mencionado, tinha inúmeras 

qualidades, como também grandes defeitos e durante essas semanas você vai aprender grandes lições 

da vida de Davi. Aprendendo mais: Desafio: Responda as perguntas e descubra um dos versículos que 

mostra uma das atitudes de Davi que fez dele um homem segundo o coração de Deus: Sl 51: ___ 

Bisavó de Davi (Rt 4:17), 2 10 54 61       

Sacerdote que ungiu Davi Rei (1 Sm 16:13) 27 A 45 46 5 62     

Davi sucedeu ao Rei _______ (2 Sm 2:4) 49 4 20 L       

Rei ________ sucedeu a Davi (1 Rs 2:12) 56 34 L 40 7 17 55    

Melhor amigo de Davi (1 Sm 18.1) J 22 31 59 38 15 S    

Filho de Jonatas que Davi ajudou (2 Sm 9:1-8) 43 42 F 53 B 13 S 25 58 30 

 

1 

C 

2 3 

I 

4  5 6 

M 

 7 8 

I 

9 

M 

 10 11 

M 

 12 

C 

13 14 

R 

15 16 

Ç 

17 18 

O 

 19 

P 

20 21 

R 

22 

 

23 

Ó 

 24 

D 

25 26 

U 

27  28 

E 

 29 

R 

30 

 

31 32 

O 

33 

V 

34 

 

 35 

D 

36 

E 

37 

N 

38 39 

R 

40 

 

 41 

D 

42 

 

43 

 

44 

I 

45  46 

 

47 

M 

 48 

E 

49 50 

P 

51 

Í 

52 

R 

53 

 

54 55 

 

 56 

E 

57 

 

58 59 60 

V 

61 

 

62 

DECIDINDO: (  ) Decido me tornar um adolescente segundo o coração de Deus, a partir de hoje não 

vou mais fazer _______________________________________________________________.  

COMPARTILHANDO:  Senhor, desejo me tornar um adolescente segundo o seu coração, que 

Te agrada e faz a Tua vontade. 

 
 

Davi 
O chamado 

 

“Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração; ele fará tudo o que for da 

minha vontade.” At 13.22 



Terça-feira: O coração de Davi 

 

 
 

ENTENDENDO: Leia o versículo de 1 Reis 8:39 e compare com o versículo de hoje: ____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

O que é mais importante pra Deus? (  ) O modo de se vestir. (  ) As intenções do coração. (  ) Boa 

forma física. O Senhor vê o que temos de mais secreto. Segundo o dicionário, o coração é a nossa 

consciência, valores, intenções, voz secreta. 

MEMORIZANDO: Decore agora! Deus vê o coração, então encha o seu com a Palavra Dele. (  ) Ok. 

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

TIRANDO A LIÇÃO: O sacerdote Samuel foi enviado à casa de Jessé 

para ungir o novo rei de Israel, pois era um dos seus filhos (Leia novamente 

1 Sm 16:1-13). Apesar de ser o menor dos irmãos e de ser apenas um 

pastor de ovelhas, Deus olhou para Davi de forma diferente dos homens. 

Ele olhou para o seu CORAÇÃO! O que Davi tinha de diferente? Davi era 

jovem e já sabia que a mão de Deus estava em todas as áreas de sua vida, 

por isso confiava inteiramente Nele. Ninguém acreditava que aquele jovem, 

“sem muita importância”, seria algo grande, nem o pai de Davi acreditava nele. Mas os olhos do Senhor 

procuram por aqueles que querem lhe AGRADAR. E Davi era um deles! Davi era um filho OBEDIENTE, 

DILIGENTE, fazia bem o seu TRABALHO, louvava a Deus com sinceridade de coração (1 Sm 16:18; 

17:17-20). Adolescente, Deus não olha para sua APARÊNCIA física, mas para o seu coração, ou seja, 

para suas INTENÇÕES, para seu caráter. Deus examina a sua mente e vê se realmente você é um dos 

que querem agradar a Ele. Davi era o menor e foi posto como rei. Deus mostra que pode fazer 

grandes coisas com o que não parece ser capaz. Ele enxerga muito além dos seus olhos! Se você não se 

acha capaz de algo, saiba que o Senhor faz por você, desde que o seu coração tenha o objetivo de 

agradá-Lo. Aprendendo mais: Para Deus não há máscaras, não há fingimento. Ele conhece o que está 

no mais profundo do seu coração. Leia os seguintes versículos: 1 Cr 29:17; Sl 51:17; Sl 139; Is 

11:3; João 7:24; 8:15. ( ) Li todos. Agora escreva duas lições que você entendeu dos versículos 

lidos: 1) _____________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

Desafio: Ache dentro do caça-palavras as palavras destacadas no texto acima. 

 

 

 

 

 

 

DECIDINDO: Busque ser um (a) adolescente que agrada a Deus. Decida: (  ) Vou dar bom testemunho 

na  minha escola, não brigando, não colando e não falando palavrões.  

COMPARTILHANDO:  Converse com Deus e peça para Ele transformar seu coração, para que 

suas intenções sejam agradáveis a Ele em toda situação. ;-D 
 

Quarta-Feira: A Escolha de Davi 

 

ENTENDENDO: Leia Efésios 1.4. Vamos ler esse texto na tradução Linguagem de hoje: “Antes da 

criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a 

fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu 

amor por nós”. 

OBODBILOEROERSOHCPLXWNLJFPATSSOZENAÇPLANOSNTENETNOCKI 
TIHESAELEGVDOFMINTENÇOESOUERHNRVYPEGOHJEMDPOUOAPWYAI 
SEXTDILIGENTETIODEOXOAPARENCIAEEABOETNEMASNETNIAKALMANI 
UIPESSCORAÇAOEOCIAHODTKSDOEVBODCUVQOÇUOBEDIENTEXIMMIA 
JSUNCRSRALNPTNBAORRBIEONTSJTAGRADARIANJYSOOASXOÇOZLUIO 

CRHZPIAAEOIWNCACOZPNDQXOUWKCPNCOÇTRABALHOÇENQOLEONA 

“O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração". 

1 Samuel 16:7b 

 



 ➔Agora faça um resumo do que você entendeu sobre este versículo, para ajudar leia 2 Tm 1:9: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.   

LEITURA DE HOJE: 1 Sm 22 a 24  (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Davi veio ao mundo para cumprir os planos de Deus 

para Israel. Davi era uma escolha improvável, como você viu, era um pastor 

de ovelhas, o mais jovem da sua família, e o de menor estatura, até Samuel 

se confundiu achando que quem seria ungido seria Eliabe. Porém Deus o 

escolheu para ser rei por motivos muito especiais, Davi agradava a Deus e 

estava disposto a viver de acordo com sua vontade. Ele não recuou diante 

da missão que Deus lhe deu, liderar o povo de Israel, Davi cumpriu o 

propósito de Deus para sua vida. O Criador do Universo também chama você para uma missão especial: 

viver de forma santa, separada. Você tem um papel importante no Reino de Deus, você foi chamado 

para fazer parte do exército do Todo-Poderoso, então cumpra seu papel, fale de Jesus para seus 

colegas do colégio, respeite seus pais, abandone a mentira, faça o possível para agradar a Deus. 

Aprendendo mais: Quais as qualidades de um coração segundo o de Deus? Leias as referências 

abaixo relacione com a qualidade que melhor se encaixar: (1) Arrependido; (2) Obediente; (3) 

Adorador e (4) Servo → (  ) Is.57.15 (  ) At.5.29 (  ) Sl.51.17  (  ) Jo.12.26 (  ) Jr.42.6 (  ) 1 Sm 

15.22 (  ) Sl.100.3 (  ) 1 Cr.16.29 (  ) Ap.14.7. 

DECIDINDO: Você já sabe que tem um chamado, uma missão, agora é o momento de fazer decisões 

que lhe ajudarão a viver em santidade e assim a agradar a Deus. (  ) Decido que não vou reclamar de 

nada amanhã (roupas, refeições, colégio).  (  ) Decido que não vou ouvir durante o restante da semana 

nenhum tipo de música que desagrade a Deus.  

COMPARTILHANDO:  Ore a Deus pedindo disciplina para cumprir sua missão. Diga: “Deus, sei 

que você me escolheu para ser santo e irrepreensível, ajuda-me a cumprir esse propósito, pois quero 

te agradar, dai-me força e determinação Senhor para viver de acordo com a Tua vontade”. 
 

Quinta-feira: Os talentos de Davi 

 

 

 

ENTENDENDO: Responda as perguntas: 1 ) Quem era o filho de Jessé? ________; 2) Qual outro 

personagem bíblico que também nasceu em Belém? ________; Davi desenvolveu suas habilidades. 

Davi na sua adolescência já usava seus dons. E Deus também quer que você use aquilo que Ele te deu. 

LEITURA DE HOJE: 1 Sm 25 a 27  (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Davi tinha muitos talentos, ele não era preguiçoso, aprendeu tocar harpa, 

defendia o rebanho de seu pai contra ataques de ursos e leões (1 Sm 17:34-37), sabia falar bem, 

cuidava de sua aparência e acima de tudo era um servo do Senhor. Davi aproveitou as oportunidades e 

usou seus talentos para ajudar os outros, tanto em casa, como no campo ou no palácio do Rei. E você, o 

que tem feito com seus talentos? Que habilidades Deus tem te dado e você esconde?  Deus quer que 

você use seus dons para ajudar ao seu próximo, você tem procurado desenvolvê-los, aperfeiçoa-los. 

Não ache que você não tem nenhum talento, pode ter certeza que tem, Deus vai ajudá-lo a descobrir. 

Aprendendo mais: A Bíblia fala que temos diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo (Rm 12:6). Leia 

os versículos a seguir: Ex 18:19-24; Rt 2:13;  Sl 86.12; Sl 92:2-3; Sl 149.3; Ec 12:9; Rm 

12.7: Rm 12:8. Agora coloque o versículo embaixo do talento que ele está relacionado:  

1. Cantar                  2. Tocar Instrumentos          3. Dançar                        4. Ensinar           

_________                __________                      ________                         _________ 
 

5. Dar ânimo            6. Servir                               7. Ser Hospetaleiro          8. Aconselhar  

_________                __________                      _____________              __________ 

DECIDINDO: (  ) Decido que vou aperfeiçoar meus talentos para servir a Deus e as pessoas. 

“Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, 

sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele.”  1 Sm 16:18 

2 Pe 2.18 



COMPARTILHANDO:  Peça Senhor oportunidades para você ajudar os outros com seu talento. E 

se você ainda não qual seu talento, peça a Deus lhe mostrar. 
 

Sexta-feira: Davi fazia o melhor 

 

 

 

ENTENDENDO: A coluna da direita explica a da esquerda, faça a relação: 

a) “Lembra – te”                                      (   ) Enquanto sou adolescente, novo e cheio de vida 

b) “do teu Criador”                                  (   ) Não terá alegria de viver 

c) “nos dias da tua mocidade”                  (   ) Trazer a memória, não esquecer 

d) “antes que venham os maus dias”         (   ) Deus 

e) “e diga: não tenho prazer neles”          (   ) Velhice, que vem acompanhada da fraqueza e dores 

Agora reescreva o versículo com suas palavras: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

LEITURA DE HOJE: 1 Sm 28 a 30  (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Davi sempre deu o seu melhor para Deus, sua vida era dedicada a Ele, e isso 

refletia em suas ações. Onde ele estivesse cuidando das ovelhas, no campo de 

batalha ou no palácio do Rei, qualquer tarefa que lhe fosse designado ele fazia 

bem feito. (Leia 1 Sm 18:5; 2 Sm 6:21-22). Davi aproveitou sua vida, 

servindo ao Senhor com alegria, em seus Salmos você verá ele tinha prazer em 

servir e agradar a Deus, o Senhor realmente dirigia o seus passos (Sl 23:4). E 

você, está dando seu melhor para Deus? Ou você faz tudo pelo mínimo? Em 

suas tarefas de casa você faz tudo mal feito, não termina o que começou? E a meditação, você 

responde tudo no sábado para mostrar no domingo para seu líder? Pode ter certeza que Deus não se 

agrada disso, e a Ele você não engana. Em Cl 3:23 , fala que tudo que você fizer deve ser feito como 

se fosse para o Senhor. Reflita: Como você tem feito as coisas para Senhor? Esforce-se sempre para 

fazer o seu melhor, o trabalho do cristão não pode ser medíocre, deve está sempre acima da média. 

Aprendendo mais: Leia os versículos abaixo e tire uma lição. 

Versículo Lição 

Pv 18.9  

Pv 12.11  

At 20:25  

Rm 12.11  

DECIDINDO: Lembre-se que decisão sem prática não vale nada. (   ) Decido que vou fazer o meu 

melhor nos estudos e melhorar minhas notas. (  ) Decido que não vou mais fazer a meditação 

relaxadamente, deixando tudo para o sábado. 

COMPARTILHANDO:  Senhor, sei que não tenho dado meu melhor a Ti. Mas quero que isso 

mude, vou mudar de atitude e fazer o meu melhor sempre. 

 

“Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os dias maus e diga: 

não tenho prazer neles”. Ec 12:1 


