
 
 
 

 
 

 

Segunda-feira: Por que Obedecer? 
 
 
 

 
ENTENDENDO: Por causa de quem você deve se sujeitar as autoridades? ____ 
_______________.  Deus nos ensina que devemos obedecer às autoridades, 
então se você quer agradar a Deus, deve obedecer 
suas autoridades. Autoridade significa o direito e a 
capacidade de comandar, fazer leis, exigir obediência 
e julgar. Todas as pessoas colocadas por Deus para 
exercer um cargo de liderança na sua vida, são 
autoridades de Deus na sua vida. Você sabe quem são eles? Deus, Seus pais, 
pastores, governantes, líderes de GA e professores. Em todas as áreas, deve haver 
um padrão de autoridade, alguém para guiar.  A bíblia diz que a essas pessoas você 
deve respeitar e ser submisso.  
MEMORIZANDO: Deus é nossa autoridade maior e Ele pede para guardarmos sua 
Palavra, então sem mais demora decore o versículo de hoje. 
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Jz 17.6; 18.1; 19.1; 21.25 e diga qual é frase que 
tem em comum em todos esses versículos: ____________________________ 
___________________________________________________________. 
Sabe quais eram as consequências disso? Um povo que andava nas trevas, em 
pecado, fazia o que lhe dava na cabeça, pois não tinha uma autoridade, alguém que 
lhes guiasse. Quem constitui as autoridades (Rm 13:1)? (  ) Povo  (  ) Deus (   )  
Outras autoridades.  

Obedecer às autoridades é um degrau difícil de subir, principalmente quando você 
não concorda com a ordem que está sendo dada, por exemplo, quando seu pai o 
proíbe de ir a algum lugar ou o professor passa um monte de trabalhos e tarefas 
para o feriado. Dá uma vontade de falar um monte e mostrar o quanto eles estão 

                       AUTORIDADES 
                         
                            
 “Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens”. 

I Pedro 2.13a 

AUTORIDADE: Essa 
palavra vem do grego e 
significa direito de 
mandar. 

Pense Nisso!!! 
Já pensou um país sem governantes, uma igreja sem pastor, uma casa sem pais, uma 
escola sem professores e diretores. Iria ser uma bagunça total, em algum momento 
alguém iria se levantar para colocar ordem. Acredite, Deus coloca as autoridades em 
sua vida para seu próprio bem, mesmo sem concordar ou entender, não se rebele, mas 
obedeça, porque isso agrada a Deus. 



irritando você com essas atitudes, não é? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, 
ela nos ensina a sermos submissos. Submissão é: obedecer ao que nos foi mandado. 
A sua atitude em relação às autoridades revela sua atitude em relação a Deus.  
No Livro de Juízes quando o povo pecava e se arrependia, o Senhor levantava juízes 
para liberta-los dos seus inimigos, e o povo passava a respeitá-lo e obedecê-los. 
Leia as passagens bíblicas abaixo, conheça alguns juízes e aprenda mais um 
versículo sobre autoridade. Coloque as letras nos seus respectivos números para 
descobrir o versículo. 
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O que você entendeu deste versículo? ________________________________ 
____________________________________________________________ 

DECIDINDO: (   ) Decido fazer uma lista com todas as pessoas que exercem 
autoridade sobre mim, me comprometo a orar por eles. 
COMPARTILHANDO:  Senhor, preciso de ajuda para obedecer minhas 
autoridades. Sei que cada uma delas foi permitida por Ti para me guiar de acordo 
com sua vontade. 
 

Terça-feira: Consequências da Desobediência 
 
 
 
 
 

ENTENDENDO: Defina com suas palavras os termos:  
Rebeldia: _____________________/ Feitiçaria: _____________________/ 
Arrogância: ___________________/ Idolatria: ______________________. 
Você sabe por que Deus compara a rebeldia com feitiçaria e a arrogância com 

At 5.____ 

“Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da 
idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como 

rei”.1 Sm 15:23 
 



idolatria? Porque a rebeldia e a arrogância são pecados graves, que sempre trazem 
consequências terríveis para a nossa vida. 
MEMORIZANDO: Não pule este passo, use gestos, faça uma música ou escreva 
em um papel e após decorar fale para alguém que você decorou (  ) ok. 
TIRANDO A LIÇÃO: Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, 
seu reinado estava indo bem, porém ele decidiu desobedecê-lo. Leia 1 Sm 13:8-
14, 1 Sm 15: 1-11 e 1 Sm 28:11-20 e escreva como ele desobedeceu a Deus: 
1. __________________________________________________________
____________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________
____________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Assim como consequência Saul foi rejeitado por Deus e perdeu seu reinado que 
seria para sempre (1 Sm 13:13). Além de Saul, muitos outros personagens da 
Bíblia cometeram atos de desobediência, agora leia as referências e relacione às 
colunas: 
(1) Gn 3:17,23 (  ) Uma peste caiu sobre Israel porque Davi fez a 

contagem do povo. 
(2) Jo 7:1-10 (  ) Acã e sua família foram executados porque 

desobedeceu a ordem de não tomar nada para si quando 
destruíssem Jericó. 

(3) 2 Sm 24:10-
15 

(  ) Adão e Eva foram expulsos do paraíso e a terra se 
tornou maldita. 

(4) Js 7:1, 19-25 (  ) Jonas foi engolido por uma baleia por ter não ter 
cumprido com seu papel. 

 
Veja as consequências de uma vida de desobediência: 

1-    Rejeição da parte de Deus: Deus rejeitou a Saul depois dessa atitude 
de desobediência, Deus retirou o seu Espírito, a sua unção que havia posto 
sobre Saul e a partir de então ele começou a ser atormentado por um 
espírito mal. (1 Sm 16: 14); 
2-    Morte espiritual: Rm 6:23a diz “ porque o salário do pecado é a 
morte”. O pecado gera morte e desobediência é pecado; 
3-    Morte física: Saul poderia ter vivido longos e prósperos anos com 
grandes vitórias, mas ao contrário em uma batalha com os filisteus vendo 
que para ele só havia a derrota lançou-se sobre sua própria espada e 
morreu. (1 Sm 31:4) 
 

 



 Deus te chamou para a obediência. Todo aquele que obedece aos princípios de 
Deus atrai bênçãos sobre sua vida. Abraão ouviu a voz de Deus e imediatamente 
obedeceu e como consequência atraiu a atenção de Deus sobre sua vida. 
Adolescente, não deixe de perder as bênçãos do Senhor na sua vida por causa de 
desobediência e rebeldia. Decida obedecer aquilo que sua autoridade pede. 
Se você estiver precisando de ajuda em alguma área da sua vida converse com o 
seu líder.  

DECIDINDO: (  ) Decido que hoje eu não irei desobedecer, nem responder a 
nenhuma autoridade posta em minha vida. (Se você está fazendo essa meditação a 
noite, decida que amanhã você não irá desobedecer e nem responder a nenhuma 
autoridade). 
COMPARTILHANDO:  Compartilhe com Deus sua decisão, confesse seus 
erros, peça perdão e também que Ele lhe dê um coração humilde e disposto a 
obedecê-lo. 
 

Quarta-feira: Autoridade dos Pais 
 
 
 

ENTENDENDO: Na segunda-feira nós vimos que existem algumas pessoas em 
nossa vida que Deus deu o direito de mandar, dentre essas pessoas estão os nossos 
pais. Se você não mora com seus pais, mas com seus avós, tios ou outra pessoa 
responsável que te alimenta e te dá um teto para morar, então diante de Deus, 
esses são os seus pais e você deve obedecê-los em tudo, não só se eles forem 
legais, mas obedecer mesmo não gostando do jeito deles. O que significa obedecer 
em tudo? (  ) Obedecer aos seus pais só quando você tem vontade ou concorda com 
eles. (  ) Obedecer aos seus pais, mesmo que você não esteja concordando ou não 
queira obedecer. De acordo com o versículo, porque devo obedecê-los? ________ 
____________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje, e mostre que você é obediente, não 
passe para o próximo passo antes de memorizar o versículo. (  ) Obedeci e decorei. 
TIRANDO A LIÇÃO: O apóstolo Paulo escreveu este versículo direcionado aos 
filhos e colocou sobre eles a responsabilidade de obedecer a seus pais. Este 
versículo é diretamente um mandamento para os filhos, ou seja, é para você. 
Quantas vezes você já recebeu uma ordem de seus pais que não entendeu ou não 
gostou? O que você precisa entender é que seus pais já aprenderam sobre alguns 
dos perigos da vida e muitas vezes já passaram por isso, por esta razão eles estão 
capacitados a ajudar você a evitar muitos erros sérios, mesmo que naquela hora 
possa parecer que eles só querem ser chatos e proibir você de fazer as coisas, eles 
fazem porque amam você e querem o seu bem. O maior interesse e preocupação 
deles é ajudar você a viver no caminho correto e proteger você dos perigos. 

“Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor” Cl 3.20 



Sempre que vejo alguém bem velhinho, acima de 80 anos penso “Essa pessoa deve 
ter sido bem obediente a seus pais”, sabe por que? Leia o versículo (Ef 6:2-3) e 
complete. “Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com 
promessa; Para que__________________________________________ 
_______________________________________ e Ex 20:12 Honra a teu pai e 
a tua mãe, para que ____________________________________________ 
________________________________________. Honrar significa valorizar, 
ter grande respeito e consideração. Para honrar seus pais você deve ir além de só 
fazer o que eles mandam, deve tratar com respeito e sem grosseria, e fazer o 
melhor que puder, não reclamar quando pedirem algo de você ou quando eles te 
corrigem. Ef 6:1 (leia) também ensina a obedecer aos pais “no Senhor”, e diz que 
isso é o que?_______. Isso significa que você deve obedecer aos seus pais, sendo 
eles cristãos ou não. Honre seus pais e agrade a Deus.  
 
 

 
 
Leia os seguintes versículos e escreva uma lição para cada um:  
Pv 1:8-9 ____________________________________________________ 
Pv 23:12 ____________________________________________________ 
Pv 23:22 ____________________________________________________  
Rm 1:28-32 __________________________________________________ 
2Tm 3:1-5 ___________________________________________________ 
Desafio: Utilizando todas as letras dos quadrados forme o anagrama e ache a 
palavra correta para descobrir o versículo todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECIDINDO: Dê uma nota de 0 a 10, como está sua obediência aos seus pais? 
___. (  ) Essa semana, decido que não vou me reclamar e responder aos meus pais 
quando me mandarem fazer algo que eu não queira fazer, e vou me esforçar pra 
fazer o meu melhor. 
COMPARTILHANDO:  Querido Pai! Ajuda-me a ser obediente aos meus pais, 
mesmo quando não quero ou não concordo, pois sei que eles querem o melhor para 
mim e isso Te agrada! Amém! Esteja sempre pedindo ao Senhor um coração 

Lembre-se!!! 
1) Pais são os responsáveis que cuidam de você, pode ser seu avô(ó), tio(a), 
irmão(ã) mais velho(a).  
2) Mesmo sem vontade, obedeça! Isso agrada ao coração de Deus. 



obediente, pois Ele transformará seu coração. Obediência não é uma prática fácil, 
mas possível e que agrada a Deus, por isso vale a pena ser obediente, caso falhe na 
sua decisão e reclame ou responda aos seus pais peça perdão e continue firme, não 
desista. 

 

Quinta-Feira: Autoridade dos Líderes 
 

 
 
 
 

ENTENDENDO: Você sabe o que significa submissão? Marque com a resposta 
certa: (   ) É a disposição para obedecer alguém. (   ) É fazer apenas o que eu tenho 
vontade. Você acertou e marcou a primeira alternativa. O que você entende com 
“eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas”? (  )  O líder pode fazer o 
que quiser sem se preocupar com as consequências. (  ) O líder será cobrado por 
Deus com maior rigor, pelo que fizer ou deixar de fazer. Segundo este versículo, 
para quem é proveitoso que os líderes façam seu trabalho com alegria?_________.  
Você acertou se respondeu que o proveito é para os liderados. Obedecer aos 
líderes não é uma opção, mas sim um mandamento! Observe que os dois primeiros 
verbos estão no imperativo. Um líder existe porque Deus o colocou ali para cuidar 
do seu rebanho, e você faz parte deste rebanho. Quando você obedece está 
contribuindo na obra do Senhor, pois o seu líder trabalha com alegria, e quando o 
seu líder trabalha com alegria você é o maior beneficiado.  
MEMORIZANDO: Não tenha medo! O versículo pode parecer grande, mas Deus 
te deu um Espírito de coragem, então decore o verso de hoje e não pule esta etapa.  
TIRANDO A LIÇÃO: Como já vimos, quem instituiu o líder foi Deus. Às vezes 
parece muito difícil obedecer àquele líder, mas Deus nos mostra como isso é 
possível. Veja agora um grande exemplo de alguém que obedeceu a sua autoridade 
e teve sucesso e bons frutos pela sua obediência. Quando você obedece, gera um 
efeito dominó: Você faz a vontade de Deus, alegra o coração de seu líder e isso 
gera amor e união na família de Deus, impulsiona seu líder a trabalhar mais e 
melhor. Percebeu uma coisa? Quando você obedece, você só sai ganhando. 
A Bíblia também nos conta de um líder que foi criticado por seus próprios irmãos 
e, estes foram severamente disciplinados pelo Senhor pelo que fizeram. Leia Nm 
12:1-15 e coloque os acontecimentos dessa história na ordem em que eles 
aconteceram: 
(   ) O Senhor ordenou a Arão e Miriã que fossem até a Tenda do Encontro com 
Moisés. 
(   ) Arão e Miriã criticaram Moisés, dizendo que ele não era o único com Deus 
falava. 

“Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de 
vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles 

seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês” Hb 
13:17 



(   ) O Senhor disse a Arão e Miriã que falava com Moisés face a face. 
(   ) Arão pediu a Moisés que não os deixasse ser castigados pelo seu pecado. 
(   ) Miriã passou sete dias fora do acampamento israelita. 
(   ) Moisés orou para que Deus curasse Miriã. 
(   ) O Senhor se irou com as críticas contra Moisés e Miriã ficou leprosa. 
Escreva abaixo o que acontece com pessoas rebeldes as suas autoridades: 

 

a) 1 Samuel 13:13-14___________________________________________________ 
b) Efésios 6:1-3______________________________________________________ 
c) 1 Samuel 15:28_____________________________________________________ 
d) Salmos 37:38______________________________________________________ 
e) Salmos 68:6_______________________________________________________ 
DECIDINDO: Você tem sido obediente aos seus líderes no Nova Teens?.................. 
Você tem tornado o trabalho deles fácil ou difícil?........................ Decida: (  ) Vou 
ajudar meu líder de g.a meditando, decorando a palavra e sendo um exemplo para 
as novas pessoas. (  ) Vou agradecer aos meus líderes pelo trabalho que eles estão 
fazendo.  
COMPARTILHANDO: Agora é seu momento com Deus. Ore pedindo um coração 
mais obediente, ore também por seus líderes e peça ao Senhor ajuda para por em 
prática suas decisões. 
 

Sexta-feira: Autoridade dos Professores 
 
 
 

ENTENDENDO: Escreva o significado das palavras: Instrução: _____________ 
___________________________________ / Conhecimento: ____________ 
____________________________________. O que acontece se você parar de 
ouvir a instrução? ( ) Adquiro conhecimento sozinho(a), pois não preciso de ensino 
( ) Serei bem-sucedido(a), pois ganharei na loteria um dia, então não preciso de 
conhecimento ( ) Fico sem conhecimento e consequentemente não serei bem-
sucedido(a). A instrução corresponde ao ensino que você recebe na escola pelos 
seus professores, e é o que te dá conhecimento para ser bem-sucedido e não correr 
o risco de ser pobre no futuro. Marque C (certo) ou E (errado) sobre como você 
deve respeitar a autoridade dos seus professores e agradar a Deus: (  ) Fazer os 
seus trabalhos e tarefas no prazo (  ) Deixar de estudar para as provas (  ) Revisar 
a matéria em casa (  ) Entregar os trabalhos atrasados (  ) Imitar ou tirar sarro 
dos seus professores (  ) Não obedecer a eles (  ) Responder de forma grosseira 
ou irônica e gritar com eles (  ) Não atrapalhar a aula com conversas e brincadeiras. 
MEMORIZANDO: Finalmente é sexta-feira! Falta só mais 1 versículo para 
completar a semana. Mostre que você quer ter conhecimento, porque deseja ser 
alguém na vida, decorando o versículo de hoje e revisando os outros. (  ) Cumpri. 

“Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das 
palavras que dão conhecimento”. Pv 19:27  

 



TIRANDO A LIÇÃO: Essa semana, você aprendeu sobre as autoridades 
instituídas por Deus. A Bíblia ensina que você deve ser submisso 
aos seus senhores e, em uma sala de aula, a autoridade é o seu 
professor(a). Seu papel de aluno é obedecer a eles, e essa 
obediência não é apenas fazer o que ele pede, mas também não 
fazer cara feia, resmungar, ficar "remendando", responder de 
forma grosseira, ser irônico, bagunçar, atrapalhar as aulas com 
conversas paralelas, isso tudo são formas de desrespeito a eles. Por mais que 
alguns sejam duros ou que você não goste de algum deles, você deve sim obedecê-
los, não para bajular ou tirar proveito, mas fazendo isso para o Senhor (leia 1 Co 
10:31), pois ao obedecer aos seus professores, você está obedecendo a Deus. 
Lembre-se de que tudo o que você faz nesta vida volta para você mesmo. Você 
trata as pessoas como gostaria de ser tratado (a)? Como você trata os seus 
professores? Leia Gl 6:7-10 e Mt 7:12, e pense em como você tem agido. Na 
escala de 0 a 10, circule o seu nível de respeito e obediência aos seus professores 
(seja sincero): 

Leia os versículos do quadro abaixo e preencha com o que se pede: 

DECIDINDO: Lembre-se agora de todos os seus professores. Existe algum que 
você acha difícil de obedecer ou que você tem desrespeito de alguma forma? 
Então: ( ) Decido obedecê-lo, para agradar a Deus ( ) Decido não atrapalhar a aula 
dele conversando ou bagunçando. ( ) Decido não responder de forma grosseira. 
COMPARTILHANDO:  Diga a Deus como você deseja ser um exemplo de 
respeito e obediência também aos seus professores. Conte suas decisões e peça 
ajuda. Aproveite ore também pelo professor da sua decisão.  

Versículo Conselho bíblico Decisão pessoal (atitude prática) 

Pv 4:13 Valorizar os meus estudos e 
dar importância a eles. 

Não acumular trabalhos. Fazer tudo 
dentro do prazo. 

Pv 15:31  
 

 

Pv 22:6  
 

 

Rm 13:5 
 
 

 

Ef 6:5-6 
 
 

 

1 Pd 2:18-20  
 

 


