
 
 

 

 
 

Segunda-feira: Pedra da Preparação 

 
 
 
 

ENTENDENDO: Semana passada você leu essa passagem, então responda: Quem é o “servo? _____. 

Para quem ele estava falando? _______. O que há em comum entre o leão, urso e o “filisteu 

incircunciso”? ________________________________________________________________. 

Quem era o povo filisteu? _______________________________________________________ 

O que significa “incircunciso” (Se você não encontrar o significado, pergunte para seus pais ou líder)? 

___________________________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Uma das armas para você se preparar é memorizando a Palavra de Deus, então 

decore agora. 

LEITURA DE HOJE: ????  (   ) Fiz a Leitura 
TIRANDO A LIÇÃO: Você certamente já ouviu a história de Davi e Golias (Leia 1 Sm 17). Você 
prestou atenção que Davi passou pelo ribeiro e pegou 5 pedrinhas? Essa semana você vai meditar 
utilizando cada uma dessas pedras, e elas te ajudarão a vencer seus gigantes 
(tentaçôes). A primeira pedra, é a PEDRA da PREPARAÇÂO, apesar de Davi ser 
muito jovem, quando ele se ofereceu para lutar contra o gigante Golias, ela já 
tinha a experiência de ter enfrentado grandes feras como um leão e um urso, 
mesmo trabalhando em um lugar aparentemente tranquilo, pastoreando ovelhas, 
ele já estava se preparando para combater em grandes guerras. Hoje em dia seu 
gigante são suas tentações, e como você tem se preparado par a vencê-las? Você está meditando na 
Palavra de Deus, orando e vencendo diariamente as pequenas tentações como: colar em uma prova, 
contar mentiras, desobedecer aos pais, ficar com aquele (a) garoto (a) da escola, falar palavrões. Cada 
vez que você diz “não” para cada uma dessas tentações, você está se preparando para vencer gigantes 
maiores. Por isso não desanime, não baixe a guarda na luta contra o pecado, pegue a pedra da preparação 
e derrote seus gigantes ➔ Aprendendo mais: Sua comunhão com Deus que te prepara para guerra, 
descubra o versículo abaixo. Lembre-se para letras iguais, números iguais. Versículo: Sl 114. ___ 

B E N D I T O    J                   
 1        2           3       4          5        6         7               8      2                9              7              8       2     3     10     7       11              9           12     5      3     10      9 

  C    Q                    
11         7                   10        9                         13       2                6       11       2       5      3          9               9      8                   12      5      3       10      9      8 

            G           
12         9          7        8                14       9         11        9                  9                          13        2        11       11         9                 2               7          8 

                      L   
12       2        13        8                 4         2        4         7         8                14      9        11        9                9                1         9        6         9                   10       9 

DECIDINDO: Com Pedra da Preparação você deve tomar algumas decisões. (  ) Decido que não vou 
baixar a guarda na minha guerra contra as tentações, vou orar e meditar diariamente. 
COMPARTILHANDO:  Senhor, preciso da sua ajuda para vencer meus gigantes. Quero ser um 
adolescente fiel a Ti, que luta contra o pecado. 

Terça-feira: Pedra da Coragem 

 

 

Davi 
Vencendo Seu Gigante 

 

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio”.        

2 Tm 1:7 

“Teu servo pôde matar um leão quanto um urso; esse filisteu incircunciso será como um 

deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo”. 1 Sm 17:36 
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ENTENDENDO: Paulo menciona três características que o Espírito Santo nos dá, quais são? 

___________________________________________________________________. O que 

significa equilíbrio? ____________________________________________________. 

MEMORIZANDO: Não seja covarde, repita várias vezes este versículo até decorar, não desista.  

LEITURA DE HOJE: ????  (   ) Fiz a Leitura 
TIRANDO A LIÇÃO: Davi, mesmo sendo de baixa estatura, não se intimidou com o gigante Golias, e 
assim também outros homens não se acovardaram, mas permitiram que Deus os usasse. Lembram de 
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego? (Leia Dn 3:14-23) Eles não se intimidaram com a possibilidade de 
serem lançados na fornalha, mas foram corajosos e fiéis ao Senhor. O que dizer também de Daniel que 
não deixou de orar, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões, como você viu na meditação 
anterior. Deus não se agrada de pessoas covardes, como por exemplo,Saul que por medo de homens O 
desobedeceu. Adolescente, use a pedra da coragem para derrubar seu Golias, lute contra suas 
tentações, vá avante sem medo, sabendo que você tem a ajuda do Todo-Poderoso que te dá força, amor 
e moderação. ➔ Aprendendo mais: Leia todos os textos e relacione as colunas: 

(1) Sl 27:14                       (  ) Medo é para os ímpios. Os justos são corajosos como o leão. 
(2) Pv 28:1                          (   ) Nunca devemos perder a coragem, pois ela dá recompensas. 
(3) 1 Co 16:13 (  ) Precisamos esperar e confiar no Senhor. Tendo fé e coragem. 
(4) Hb 10:35 (  ) Neste versículo Deus nos ordena que estejamos vigilantes, firmes na 

fé e que sejamos pessoas fortes e corajosas. 

DECIDINDO: Davi nos mostrou que Deus nos dá poder, amor e domínio próprio. Escreva uma coisa que 

tem atrapalhado sua meditação e uma tentação que você tem lutado: 1 ___________________; 2. 

________________________. Sua decisão é a seguinte: (  ) Decido orar durante uma semana pedindo 

a Deus amor, coragem e equilíbrio para vencer estas duas coisas que tem me atrapalhado.  

COMPARTILHANDO:  Você não pode terminar essa meditação sem um bom momento de oração. 

Use este momento para agradecer, pedir perdão e coragem para vencer seus gigantes. 
 

Quarta-Feira: Pedra da Atitude 

 

 

 

ENTENDENDO: O versículo de hoje mostra o que Davi fez diante do gigante filisteu. Veja:  

(   ) Ele se deixou vencer, pois era muito novo para lutar. (  ) Se manteve na defensiva, em seu lugar. 

(   ) Lutou contra ele depois que criou coragem. (  ) Ele enfrentou o gigante e lutou contra ele.   

 Davi foi além! Aproveitou a oportunidade de fazer o certo com coragem e teve ATITUDE.  

Leia o versículo e escreva o que entendeu das atitudes de Davi vistas no versículo: 

Ninguém deve ficar com o coração abatido:_________________________________________ 

Teu servo irá e lutará com ele:___________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Para ter atitude diante do gigante, você precisa começar com a atitude de guardar 

a Palavra em seu coração e vivê-la. Siga adiante somente depois de memorizar. ( ) Ok! 

LEITURA DE HOJE: ????  (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Quando surgiu a terrível ameaça do gigante Golias contra o povo de Israel, 

existiam muitos guerreiros maduros e experientes, porém que se intimidaram diante de Golias. Mas 

Davi, mesmo não tendo idade para sair para batalha, não deixou que isso fosse um obstáculo para agir. 

Outros obstáculos surgiram nesse momento tão crítico, obstáculos que podiam ter feito Davi recuar. 

Leia os versículos e passe pelas barreiras que Davi venceu para lutar contra o gigante. Depois relacione 

os versículos com a coluna ao lado: 

       (  ) Seus irmãos o menosprezaram por ser tão novo. 

“Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu; teu 

servo irá e lutará com ele” 1 Sm 17:32 



       (  ) Ele era muito novo, mais do que todos os irmãos. 

       (  ) A armadura e armas eram muito 

pesados.  

Mesmo com o gigante o ameaçando e com tantos problemas diante de Davi, ele não 

desistiu de lutar. Ele sabia que precisava de atitude e decidiu matar o gigante!  

Você também pode e deve lutar contra os gigantes da sua vida. Mesmo que surjam 

barreiras que pareçam impedir sua jornada, sua ATITUDE vai definir se você vencerá 

ou não! Lembre-se que a capacidade vem do Senhor e que sua luta deve ser constante contra as ciladas 

do inimigo. Diante do gigante, tenha atitude! Aprendendo Mais: Veja os versículos a seguir e use as 

pedras da atitude para vencer. Depois, escreva o que mais chamou a sua atenção e reflita sobre a 

decisão de Davi em lutar e matar o gigante.   

 

  Ef 6.12-13;   Mc 14.38;  Ne 4.14;  

 

    Hb 12.4;      Sl 18.39;     2 Sm 22.40 .  

 

 

DECIDINDO: Agora você está no momento de ter a atitude! Decida de maneira prática quais atitudes 

você deve ter para vencer os gigantes que ameaçam sua vida. Sim! Você está em guerra! Por isso, leia e 

decida: (  ) Decido que vou parar de brincar e levar minha vida com Deus a sério. (  ) Decido buscar 

forças para batalha orando por isso todos os dias. 

COMPARTILHANDO:  Converse com o seu pai sobre suas lutas e diga o quanto você quer agradá-

lo com sua vida. Peça forças para cumprir a decisão de lutar e de ser alguém de atitude contra o gigante. 

Seja sincero em apresentar suas barreiras e limitações, peça que o ajude a não se limitar e vencer seu 

gigante! 

Quinta-feira: Pedra da Confiança  

 

 

 

ENTENDENDO: Dê dois exemplos quando Deus ajudou você a ter forças para vencer alguma 

dificuldade: __________________________________________________________________ 

______________________________________________.Dê uma nota de 0 a 10 da sua confiança 

em Deus quando: (  )Você não sabe muito daquela prova mas decide não colar porque sabe que isso não 

agrada a Deus. (  ) Você não reclama quando as coisas não saem do jeito que você esperava. (  ) Você 

não mente para as pessoas, porque a mentira vem do pai da mentira (diabo).  

MEMORIZANDO: O versículo de hoje nos mostra que o Senhor é quem nos dá força. Peça força para 

sempre conseguir decorar todos os versículos da meditação, inclusive o de hoje.  

TIRANDO A LIÇÃO: Davi era um adolescente que mantinha o coração dedicado à sua fé em Deus, 

fazendo gerar nele uma completa dependência do Senhor. E ele teve a oportunidade de demonstrar sua 

fé ao se deparar com o gigante Golias. Seus aproximadamente três metros de altura e suas armaduras 

davam uma impressão ainda mais assustadora. Todos o temeram, exceto Davi, pois na sua visão, ele não 

passava de um homem como qualquer outro. Isso por causa de sua grande fé. Davi poderia ter ficado 

com muito medo de Golias por causa de sua aparência. Mas ele decidiu confiar no Grande Deus 

Aprendendo Mais: Leia os versículos a seguir: 1 Jo 3.21, 1 Jo 5.14, Hb 3.6, Hb 4.16, Hb 10.35, 

Hb 13.6, Rm 15.13, Jr 17.7, Is 12.2, Is 32.17, Sl 22.4, Sl 40.4, Sl 71.5, Sl 78.7; Sl 27 (  ) 

Li todos. Agora escreva a principal lição que você tirou para aplicar na sua vida. _ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

DECIDINDO:. Quando tomamos decisões Deus nos ajuda a vencer nossos medos e dificuldades e 

sermos cada vez mais santos em nossas atitudes. (  ) Decido entregar a Deus essa dificuldade............... 

“Confiem para sempre no Senhor, porque no Senhor Deus vocês encontrarão a força que 

nunca se acaba.” Is 26.4 

 

 

A  1 Sm 7.14 C  1 Sm 17.39    B  1 Sm 17.28 

O que mais chamou minha atenção? 



................................................ e confiar que Deus me ajudará a vencer sempre que isso quiser me 

atrapalhar.  

COMPARTILHANDO:  Davi tinha um coração totalmente voltado à confiança em Deus. Mas ele 

mantinha um constante contato com o Senhor para conseguir vencer e continuar agradando a Deus. 

Faça uma oração pedindo que o Senhor lhe dê cada vez mais confiança nEle. 

Sexta-feira: Pedra da Paixão 

 
 
 

 

ENTENDENDO: Escreva o que você entende da frase “vou contra você em nome do Senhor dos 

Exércitos”: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Sobre o comportamento de Davi, marque um X na opção certa: (  ) Davi foi arrogante. (  ) Davi se acha 

mais forte que Golias. (  ) Davi confiava que a sua vitória viria do Senhor. Davi não teve medo de lutar 

contra Golias, não porque era mais forte ou tinha um plano bem elaborado pra matar o gigante, mas 

Davi o enfrentou, porque sabia que o Deus que ele obedecia era mais poderoso e que lhe daria a vitória 

para que todos entendessem que Davi servia ao Deus verdadeiro. 

MEMORIZANDO: Para ter confiança em Deus como Davi é preciso conhecer Sua Palavra, então decore 

agora. Não pule esta etapa, só depois de decorar. (  ) Ok, decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como você viu nesta semana, através da luta de Davi e Golias você pôde entender 

as várias “pedras” que Davi usou. Hoje você irá ver a pedra do propósito maior. Quando Davi enfrentou 

o gigante, percebeu logo que a zombaria (tirar sarro da cara) de Golias não se referia a ele, mas ao 

próprio Deus. Enfrentar o gigante não era apenas uma questão de derrotá-lo, mas tinha um propósito 

maior: não envergonhar o nome de Deus. Davi não conseguia admitir que o nome do Senhor fosse 

envergonhado, mas ele iria honrar e glorificar o nome do seu Deus através da vitória, e todos veriam o 

poder do Deus verdadeiro. A Bíblia diz que não podemos servir e amar dois senhores, leia Mateus 6:24. 

Davi havia escolhido o seu Deus e em seu coração tinha o propósito de glorificá-Lo através de suas 

atitudes. E você? Tem no seu coração o propósito de não envergonhar o seu Deus? Como estão suas 

atitudes longe da igreja, na frente dos amigos, na escola, em casa? Você ainda fica em rodinhas de 

amigos com conversas que desagradam a Deus? Você mente, desobedece a seus pais, fala mal e briga 

com os amigos? Tudo o que você faz é para glorificar ao Senhor (ler I Co 10:31), esse é o propósito 

maior do filho de Deus. Toda atitude sua deve mostrar que você é filho de Deus. Reflita: Você tem 

agradado ou envergonhado a Deus? A motivação maior de Davi, é que ele não admitia  que o nome de Deus estivesse 
sendo envergonhado. Davi era apaixonado pelo Senhor, por isso ficou revoltado quando viu aquele gigante blasfemando o 

nome do Senhor. Aprendendo mais: Leia os seguintes versículos para entender a diferença de honrar e 

envergonhar a Deus: Sl 1; Pv 1 11-19; 4:14-19; I Co 6:20; 2 Co 6:3; 2 Co 8:21. ( ) Li todos. 

Agora no quadro abaixo escreva como você pode não envergonhar o Senhor em cada área de sua vida: 
Casa: 
 

Escola: 

Igreja: 

 

Com amigos: 

DECIDINDO: Busque não envergonhar a Deus como Davi. Decida: (  ) Vou escolher uma área da minha 

vida do quadro acima e colocar em prática como agradar a Deus: ___________________________ 

_____________________________. 
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus e peça ajuda para glorificar a Ele em toda atitude 
sua. ;-D 

Davi, porém, disse ao filisteu: “Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, 

mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, 

a quem você desafiou.”. 1 Samuel 17:45 


