
 
 

Segunda-feira: Deus Criou o Homem para Amá-lo 
 
 
 

 

ENTENDENDO: De acordo com o versículo em que momento Deus te escolheu? ________________ 

___________________. O que devemos ser diante de Deus? ____________________________  

O Senhor te escolheu antes da criação do mundo para ser um adolescente fiel a Ele, que procura está 

sempre dentro da vontade Dele. 

MEMORIZANDO: Memorize esse versículo e fale a uma pessoa que não é cristã. Se você tiver 

oportunidade, fale sobre Jesus com essa pessoa.   

TIRANDO A LIÇÃO: Essa semana você vai meditar sobre um tema muito importante para todo Cristão: 

EVANGELISMO. Será que se você tivesse oportunidade conseguiria falar do Plano da 

Salvação para seus amigos? Não!!!! Então está na hora de aprender todos os fatos que 

constituem o Plano da Salvação.  O primeiro fato é que Deus criou o homem para amá-

lo, a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança (Gn 1:27) e isso não incluía 

dor alguma. Sim, Deus não nos criou para sofrer, pelo contrário Ele ofereceu ao homem 

o melhor, porque o amor dEle é tão grande que nem conseguimos dimensionar. Porém o 

amor de Deus não força, ou seja, Ele não nos quer obrigados ao Seu lado, e sim por 

decisão, por isso nos deu o livre arbítrio, o direito de escolher. Adolescente, não esqueça, Deus quer 

ter um relacionamento muito próximo com você, um relacionamento de amor. Nos próximos dias você 

conhecerá os outros fatos. Aprendendo mais: Leia o Sal 8 (  ) fiz a leitura e responda: No versículo 

4 o salmista faz uma pergunta, se você fosse responder ao salmista o que responderia? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sobre quais coisas Deus deu o domínio ao homem? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: Você deve pedir a Deus que te dê uma oportunidade para falar de Jesus. Ele certamente 

ouvirá seu pedido. (  ) Decido que vou falar do amor de Deus para _________________. 

COMPARTILHANDO:  Ore a Deus pedindo muita sabedoria e discernimento no momento que você 

for falar de Jesus a alguém.  

Terça-Feira: O Pecado separou o Homem de Deus 

 
 

ENTENDENDO: Procure o significado da palavra “destituídos” ____________________________ 

________________ . O que separa o homem da glória de Deus? __________________________  

Agora explique esse versículo como se fosse para algum amigo: ____________________________   

___________________________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Não deixe para depois, comece agora a decorar os 

versículos da semana! TIRANDO A LIÇÃO: O plano da salvação inclui 

a parte mais triste da história. Como vimos, Deus queria ter um 

relacionamento de amor com a humanidade, mas o amor não força. Por 

isso, Deus permitiu uma segunda opção, para que o ser humano pudesse 

ter a oportunidade de ESCOLHA. Infelizmente, o homem escolheu o 

                 O plano da Salvação 
 

“Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e 

irrepreensíveis em sua presença.” Ef 1.4 
 

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus” Rm 5:12 

 

 



pecado, e o pecado nos separa de Deus. Por causa do pecado original, toda a humanidade está distante 

do Senhor, e o pior é que muitas pessoas nem sequer sabem disso. Faz parte da sua missão nesta terra 

levar a verdade do evangelho a todas as pessoas, leia - Mc 16.15; Rm 1.16 ( ) Fiz a leitura! 

Aprendendo mais: Leia os versículos a seguir e escreva um princípio para cada um. 

Versículos Princípio 

1 Co 15.56  

Tg 1.15  

1 Jo 3.4  

2 Co 5.21  

Rm 5:12  

DECIDINDO: Decida essa semana deixar claro para os seus amigos que estão separados de Deus e o 

que eles fazem não tem agradado a Deus. Não é seu papel julgar, nem condenar ninguém, mas você deve 

falar claramente a mensagem do evangelho! (  ) Decido convidar novamente para o o Nova teens os 

amigos que levei na noite caipira! 

COMPARTILHANDO:  Querido Deus, quero levar teu amor às vidas que precisam de Ti. Ajuda-

me a falar a verdade e mostrar aos meus amigos e parentes que estão separados do Deus eterno e que 

precisam do Seu amor. Em nome de Jesus. Amém.  

Quarta-feira: O amor de Deus é persistente! 

 
 

ENTENDENDO: Compare o versículo de hoje com os versículos de Sl 107:1: _________________ 

___________________________________. Marque V ou F quanto ao que demonstra o amor de 

Deus por você: ( ) Ele deseja que você continue no pecado ( ) Ele quer ter um relacionamento com você 

(  ) Ele te deu o direito de escolher a quem você quer servir e adorar (  ) Ele perdoa os seus pecados  

(  ) Ele não quer que você tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande que Ele nunca desistiu de 

você e nem da humanidade inteira, mas sempre desejou ter você perto Dele, sendo parte da família 

Dele. E assim como Ele nos amou, devemos amar os nossos irmãos. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como você já viu no começo dessa semana, Deus 

tinha um plano original para o ser humano, mas o pecado entrou e separou 

o homem de Deus. Apesar de tudo o que aconteceu, toda a desobediência, 

o amor de Deus por você nunca mudou, em Sl 107:1 diz que o amor de 

Deus dura para sempre! O amor é a essência do ser de Deus (leia 1 Jo 

4:16), é a característica especial do Espírito de Deus (leia Gl 5:22). (  ) 

fiz a leitura! Assim, o amor de Deus por você é PERSISTENTE, pois 

o desejo maior Dele sempre foi ter um relacionamento verdadeiro com você. Você já conheceu alguém 

que não larga do pé de uma pessoa? Pois é, Deus é assim, nunca desistiu de você e de nenhuma pessoa. 

Mesmo com o pecado Deus bolou um plano para ter a amizade do homem de volta. Mas como você sabe 

Ele deu ao ser humano o livre-arbítrio. Isso significa que o amor de Deus não força; Ele decidiu te amar 

e quer que você esteja com Ele também por decisão sua. No versículo de hoje diz que assim como Jesus, 

nós devemos também dar a vida por nossos irmãos. Você, que já tem Jesus como Senhor da sua vida, já 

apresentou Jesus para os seus amigos que não O conhecem? Você ama seus amigos? ____ Quer que 

eles conheçam o Deus maravilhoso que você serve? Quer que eles tenham a vida eterna? Você quer 

amar a Deus?______ Então tem que amar os outros! Ponha essa missão no seu coração: fale do amor 

de Deus a eles, conte como o amor de Deus é persistente. Essa é a maior prova de amor que você dá a 

Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a 

nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3:16 



alguém. Aprendendo mais: Leia os versículos dentro dos quadros e escreva o nome dos personagens por 

quem o Senhor demonstrou amor. 

DECIDINDO: Tenha certeza do amor de Deus e 

ame como ele ensinou. Decida: ( ) Escolha 3 

pessoas, faça um elogio sincero a elas e ore por 

elas, pergunte se elas tem um pedido de oração.  

COMPARTILHANDO:  Este é o momento 

ideal para você demonstrar o seu amor por Deus. 

Tenha agora uma conversa sincera com o Senhor, 

conte seu dia, suas dificuldades, alegrias. Se você se aproximar Dele, Ele se aproximará de você! ;D 
 

Quinta-feira: Jesus veio ao mundo e morreu para pagar a nossa dívida 

 

 

 

 
 

ENTENDENDO: Qual mesmo o motivo de Deus ter enviado Jesus? _______________________; E 

quem pode perdoar os pecados do mundo? ________________________. Complete: Jesus veio ao 

mundo para nos reconciliar com Deus, e o preço foi sua ....................., assim, Ele se sacrificou para que 

todos nós fôssemos ..................................... diante de Deus.  

MEMORIZANDO: Voê já decorou os versículos da semana! Treine agora, fale eles em voz alta! 

TIRANDO A LIÇÃO: (Leia os versículos em destacados) Deus é perfeitamente 

santo e justo, e sendo assim não pode suportar nenhum tipo de pecado (Lv 11:45). 

Desta forma somente um homem totalmente perfeito poderia agradar às exigências 

de Deus, por isso Ele enviou seu filho, Jesus Cristo, como oferta pelo pecado (Rm 

8:3). Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das 

nossas maldades (Is 53:5), levou em seu corpo as nossas iniquidades sobre o madeiro, a cruz (1 Pe 

2:24). Jesus aceitou morrer em nosso lugar e pagou a nossa dívida. E se antes estávamos separados 

de Deus por causa das nossas crueldades, agora fomos reconciliados por Cristo mediante sua morte (Cl 

1:21-22). O amor de Deus por você e eu é sem igual, Ele entregou o seu único filho para assumir a 

nossa culpa, ele sofreu toda a dor e humilhação que nós deveríamos ter sofrido. Se fosse preciso ele 

faria novamente, sofreria novamente, por amor a você e a mim, para poder viver no nosso coração. (  ) 

Fiz a leitura! Aprendendo mais: Leia os versículos abaixo e faça um resumo, seguindo o exemplo: 

Referência  Resumo 

João 1:14 Aquele que é a Palavra (Jesus) se tornou carne e viveu entre nós. 

Fp 2:8  

Hb 12:2  

Hb 10: 10-14  

Hb 2:9  

DECIDINDO: (  ) Decido demonstrar minha gratidão por pelo que Jesus fez por mim fazendo o 

seguinte: ......................................................................................................... (coloque uma atitude de Jesus que 

você quer copiar ou algo que deixará de fazer porque você sabe que isso O desagrada). 

 COMPARTILHANDO:  Ore apresentando suas decisões a Deus.  

Sexta-feira – Jesus Ressuscitou e Nos Trouxe Vida 

 

 

 

ENTENDENDO: Explique cada parte do versículo: 

“Se você confessar com a sua boca” _______________________________________________ 

“que Jesus é o Senhor” _________________________________________________________ 

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que 

Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo” Rm 10:9 

“Pois Deus mandou seu filho para salvar o mundo, não para julgá-lo”. (João 3:17).  

“É por meio de Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, 

mas também os pecados do mundo inteiro”. (1 João 2:2) 



“e crer em seu coração”_________________________________________________________ 

“que Deus o ressuscitou dentre os mortos”___________________________________________ 

“será salvo” _________________________________________________________________ 

Para você ser salvo, precisa crer no Plano da Salvação, e deixar Jesus ser o senhor da sua vida. 

Reescreva o versículo substituindo “você” por “eu” ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

TIRANDO A LIÇÃO: Você chegou aos últimos fatos do Plano da Salvação. Como você aprendeu esta 

semana Deus criou o homem para amá-lo, mas ele pecou e acabou se separando de Deus, mas o amor de 

Deus é persistente e Ele enviou Jesus para pagar um alto preço por você. Ele morreu na cruz, mas a 

cruz não O deteve, ao terceiro dia Cristo ressuscitou (Mat 28:6-7) e vive eternamente. Jesus nos 

devolveu a vida, Ele se tornou o caminho de volta para Deus (Jo 6:14). 

Mas para andar neste caminho, depende de você. Jesus é o Senhor 

da sua vida? Ele é o top one, a sua prioridade? Adolescente este é o 

momento de tomar a decisão: voltar para lado de Deus ou continuar 

do lado de Satanás. Agora, que você já tomou essa decisão, não perca 

mais tempo leve a mensagem da Salvação para seus parentes e amigos, 

eles estão do lado de Satanás, do pecado, e é isso que você quer? Então não demore mais, fale de Plano 

maravilhoso de Deus para todos.  Aprendendo mais: Leia os versículos a seguir: Ef 1:13; Jo 3:16; Rm 

6:23; 1 Jo 2:2; 2 Co 5:18; 1 Jo 4:14; ( ) Fiz a leitura. Agora vamos revisar, coloque no mínimo 1 

versículo daqueles que você leu essa semana e hoje para cada um dos fatos do plano de salvação 
1º. Fato – Deus Criou o 

Homem para Amá-lo 

 

 

 

 

2º. Fato – O Pecado 

separou o Homem de Deus 

3º. Fato – O Amor de Deus 

é Persistente 

7º. Fato – Eu recebo o 

Espírito de Deus quando 

creio no Fatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você Crê???? 
 

4º. Fato – Deus veio ao 

Mundo em forma de 

Jesus 

 

 

 

 

5º. – Jesus morreu para 

pagar a dívida do homem 

6º. Fato – Jesus destruiu a 

morte quando ressuscitou 

DECIDINDO: Hoje você vai tomar decisões importantes, que te trará mudança de vida. (   ) Decido 

entregar minha vida para Jesus ser meu Senhor (se você tomou essa decisão, procure seu líder e fale 

para ele). (   ) Decido falar sobre o Plano da Salvação para _______________ e ______________. 


