
 
 

 
 

 

 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

 
Seunda-feira: Não Desperdice seus talentos! 

 
 

          
Nesta semana vamos continuar estudando a história de Sansão. E, hoje, vamos 
aprender sobre o uso dos dons que Deus nos deu. 
ENTENDENDO: Para entender melhor o versículo de hoje, relacione as colunas 
abaixo: 
a) Cada um exerça   (   ) em diferentes e criativas maneiras 
b) o dom que recebeu  (   ) cada um use, utilize, haja 
c) para servir aos outros (   ) o dom, o presente de Deus 
d) administrando fielmente (   ) para ajudar e abençoar outras pessoas 
e) a raça de Deus   (   ) talento, inteliência, capacidade que recebeu 
f) em suas múltiplas formas (   ) cuidando para usar da maneira correta 
A Bíblia fala que todos fazemos parte do corpo de Cristo, somos diferentes 
membros e temos diferentes tipos de dons recebidos de Deus, esses dons também 
podemos chamar de talentos (Rm.12:4-6), eles são para o bem de todo corpo de 
Cristo (I Co. 12:7). Pensando nisso e levando em conta o versículo de hoje, 
responda: De que maneira você pode administrar fielmente os talentos? 
_______________________________________. Cite exemplos de múltiplas 
formas de talentos:_____________________________________________. 
MEMORIZANDO: Siga adiante depois de memorizar e guardar a palavra em seu 
coração. Você pode decorar dividindo o versículo em partes, como foi feito acima. 
Vamos lá, dê o seu melhor! 
TIRANDO A LIÇÃO: Deus abençoou a vida de Sansão com muitos dons. Ele se 
destacava dentre os judeus pela sua grande força e Deus agiu por meio de sua vida 
(Jz 13.24-25). Mas, Sansão decidiu usar seus talentos de forma errada, usou sua 
força em grande medida e tirou vidas para atender aos seus próprios desejos (Jz 
14.6, 19). Muitas vezes, usamos nossos dons e talentos não para cumprir a vontade 
de Deus, mas para atender àquilo que queremos. Agora, responda: 
1. Quais são os seus dons e talentos? ________________________________ 
2. Como você pode usá-los para servir? _______________________________ 
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"Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando 
fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.” 1 Pe 4:10 
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Talvez você tenha o talento de tocar um instrumento, ou ter uma bela voz, dançar 
muito bem ou quem sabe você é muito carismático e consegue conquistar muitas 
pessoas ao seu redor. Seja qual for o seu talento (e com certeza você tem um!), 
não use para se beneficiar ou chamar atenção: use tudo para a glória de Deus (1 
Co 10.31).  
Leia os versículos a seguir e coloque V ou F nas afirmativas. 
- Rm. 12:3  (   ) Devo me achar melhor do que outros pelo dom que recebi. 
- Mt. 23:11 (   ) No reino de Deus o maior é aquele que serve aos outros. 
- Dt. 8:18 (   ) Minha capacidade, dons e talentos foram dados por Deus. 
- Ef. 4:12 (   ) Meus dons são para satisfazer meus desejos. 
- I Co. 14:12 (   ) Meus talentos são para o crescimento da igreja. 
DECIDINDO: Deus falou com você sobre seus talentos? Decida agora como usar 
seus dons da forma correta e fazer a vontade de Deus por meio deles: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
COMPARTILHANDO:  Agora tenha um momento sincero com Deus expondo 
seus orgulhos, medos e dúvidas sobre isso e apresente a Ele suas decisões. Peça 
Sua ajuda para honrá-lo e fazer a vontade dele sempre. 
 

Terça-feira: Não entre na zona de tentação 
 
 
 

ENTENDENDO: Após ler Lc 22.39-40, responda: A que lugar o versículo está se 
referindo? ___________. De quem foram as palavras ditas no versículo de hoje? 
___________. Para quem estavam sendo ditas? ______________. Foi feito um 
pedido ou dada uma ordem? ________. Jesus foi alguém que, como nós, passou 
por todo tipo de tentação, porém sem pecado (Hb 4.15). Deste modo, passar 
por tentação faz parte da vida. O problema é cair em tentação: ser vencido pela 
tentação praticando o pecado desejado. Portanto, “cair em tentação” significa: 
praticar o pecado após sentir o desejo de fazê-lo; já “passar por tentação”, por 
sua vez, é sentir o desejo de fazer algo errado, mas não fazer. Cite uma coisa que 
podemos fazer para não “cair em tentação”, segundo o versículo de hoje? 
________.   
MEMORIZANDO: Complete o versículo após repeti-lo 3 vezes:   

Chegando ao lugar, ele lhes disse: "Orem para que vocês não caiam em tentação". 
Lc 22:40 



TIRANDO UMA LIÇÃO: Você meditou semana passada que desde pequeno Sansão 
foi separado para Deus por seus pais como nazireu devido a uma ordem divina. 
Apesar disso, você pode observar na sua história poucas 
vezes Sansão orando ao SENHOR e muitas vezes não 
levando a sério voto de nazireu. Por exemplo, ele sempre 
ia para lugares que facilitavam a entrada do pecado em 
sua vida. Infelizmente ele não praticou o ensinamento de 
vigiar e orar para não cair em tentação (Mt 26.41, Mc 
14.38). Leia Jz 16: 1-22 para a atividade a seguir. ( ) Li tudo.  

Lugares onde Sansão se dirigiu Pecados ou consequências Princípio 

Gaza 
 Rm 6.13, 1 Co 6.15: _________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Casa de Dalila 

 Nm 6.2, 6.5: _________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Ne 13.26-27_________________________ 
_______________________________________ 
2 Co 6.14-18_________________________ 
_______________________________________ 

____________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pense Nisso!!! Zona de tentação é qualquer lugar ou circunstância ou companhia 
que o tornam mais tendencioso a pecar contra o Senhor Deus. Na zona de tentação 
é muito difícil você se manter fiel aos princípios da Bíblia. Será que você tem 
facilitado e entrado na zona de tentação? Veja algumas zonas de tentação: ( ) 
computador com internet sozinho; ( )  más companhias da escola que o influenciam 
a falar “palavrões” ou ver vídeos impróprios; ( ) a sós com alguém do sexo oposto; 
( ) festas em ambientes escuros, com bebida alcoólica (“balada”);  ( ) grupos com 
piadas imorais (roda de amigos/WhatsApp). Satanás sabe o que é uma zona de 
tentação para você, o seu ponto fraco. Seja esperto como as serpentes (Mt 10.16) 
e reconheça uma zona de tentação para não se dirigir a ela! Ah! se Sansão tivesse 
fugido das zonas de tentação e fosse um nazireu de oração, sua história seria bem 
diferente.  Adolescente não ande próximo da beira do abismo, você vai acabar 
caindo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



DECIDINDO: Não tenha a mesma atitude de Sansão. Leve seu relacionamento 
com Deus a sério. Vigie, fugindo das zonas de tentação. Escreva abaixo 3 zonas de 
tentação que você irá fugir essa semana:____________________________ 
____________________________________________________________ 
(  ) Todos os dias pedirei ao Senhor em oração para não cair em tentação. 
COMPARTILHANDO:  Que tal orar para não cair em tentação agora e 
compartilhar suas decisões com Deus?  
 

Quarta-feira: O Perigo do Jugo Desigual 
 

 
ENTENDENDO: A água e fogo não podem está no mesmo ambiente, um sempre 
irá contra o outro, ou a água apagará o fogo ou o fogo irá fazer a água se 
evaporar, mas ambos não podem conviver juntos, um sempre irá prejudicar e por 
fim no outro, pense nisso. Agora pra entender melhor Leia 2 Coríntios 6:14-15 e 
diga qual a relação com o verso de hoje: ______________________________ 
____________________________________________________________ 
Isso mesmo, nós como cristãos não podemos nos envolver a fundo com pessoas 
que não partilham a nossa fé. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vamos relembrar o que é um jugo? Um jugo é uma barra de madeira 
que une dois bois um ao outro e à carga que puxam. Uma junta em "jugo 
desigual" tem um boi mais forte e um mais fraco, ou um mais alto e um 
mais baixo. O boi mais fraco ou mais baixo anda mais lentamente do que o 
mais alto ou mais forte, fazendo com que a carga se mova em círculos. Quando os bois estão 
em jugo desigual, eles não podem executar a tarefa que está diante deles. Em vez de 
trabalhar juntos, estão em desacordo um com o outro.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEMORIZANDO: Aproveite que o verso de hoje é fácil e decore agora! (  ) 
decorei. 
TIRANDO A LIÇÃO: Sansão desde o ventre da sua mãe foi consagrado a Deus, 
seus pais eram tementes ao Senhor, foi criado com os princípios de Deus, contudo, 
Sansão não sabia escolher seus amigos, namorada, esposa. Ele não se cercou das 
pessoas corretas para que o pudessem ajudar nas horas difíceis e nas horas de 
desânimo, Sansão começou a se envolver com o povo filisteu, começou visitando a 
cidade e se apaixonou por mulheres filisteias, mulheres que não pertenciam ao seu 
povo, que não acreditavam no mesmo Deus que ele e foi se afastando mais e mais 
de Deus, e como a luz não se misturam com as trevas, ele começou a apagar a sua 
luz. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo?” Am3:3 

 



Pense Nisso!!! O Jugo Desigual não acontece somente quando você namora pessoas 
que não serve o mesmo Deus que você, mas ocorre também quando você têm 
amizades profundas com pessoas que não servem o seu Deus, que não tem os 
mesmos princípios e nem o desejo de agradar a Deus. Adolescente, você tem 
escolhido bem suas amizades? Eles são uma boa influência pra você? Ou quando 
você está perto deles, eles te fazem ter um comportamento ruim, te fazem chamar 
palavrão, a ter conversas indecentes, colar na prova ou ficar? Isso não significa 
que você não pode se relacionar de forma nenhuma com não cristãos, claro que 
pode, contudo, essa relação não deve ser muito profunda, essa pessoa não deve ser 
seu melhor amigo, seu maior conselheiro, pois ela não tem os mesmos ideais que 
você, ela não tem Deus como o Senhor. Por isso você deve procurar andar com 
pessoas que servem a Deus e desejam, como você, agradar a Deus. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Atividade: A próxima atividade nos mostrará como é fácil distinguir o que é 
antônimo um do outro. Para cada palavra abaixo escreva seu oposto. 
 
 
Luz / ___________ Água / ____________ Deserto / ___________ 
Frio / _________ Áspero / ____________  Certo / ____________ 
Verdadeiro / ________ Mentira / ___________ Obedecer / _____________ 
Viu? Não é difícil saber os opostos, se afaste daquilo que é oposto ao que Deus 
quer para você, eu sei que você sabe quais são essas coisas ou pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECIDINDO: Chegou a hora de confiar em Deus. Decida aquilo que Deus está 
tocando você. (  ) Decido me afastar das pessoas que me fazem ter um 
comportamento ruim. (  ) Decido investir em amizade dentro do meu G.A. (  ) Decido 
apenas namorar na hora certa e com uma pessoa com a mesma fé que a minha. (  ) 
Decido investir no meu relacionamento com Deus orando mais. 
COMPARTILHANDO: Chegou a hora de falar com Deus. Ore a Deus, converse com 
ele por pelo menos 5 minutos, invista no seu relacionamento com Deus, Ele nunca 
vai te decepcionar. 

 

Papo sério!!! Adolescente, Você já decidiu namorar apenas na hora certa e com 
a pessoa certa? Eu espero que sim, pois essa decisão terá muita influência por 
toda sua vida, a pessoa escolhida fará de você uma pessoa melhor ou pior e terá 
influência direta na sua ligação com Deus. DECIDA escolher uma pessoa de 
mesmo jugo a partir de hoje, TREVAS NÃO SE MISTURAM COM LUZ. Deus 
quer o Seu melhor, confie nele na área de relacionamento, que você sempre terá 
os melhores amigos e a pessoa certa para o seu futuro. Confie NEle.  

Mar   -   Errado    -  Trevas  -   falso  -   desobedecer   -   liso   -   verdade   -  fogo 



Quinta-feira: Sofrendo as Consequências de Suas Escolhas 
 
 

 
ENTENDENDO: Pesquise o significado das palavras: certo________________ e 
conduzir ________________. Agora reescreva o versículo usando os sinônimos 
encontrados___________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Existem coisas que você pode achar que são boas, mas que no final nos levam a 
tristeza e sofrimento.  
MEMORIZANDO: A palavra do Senhor nos ensina a viver de maneira pura. Vamos 
decorar o versículo de hoje e revisar os da semana. (    ) Decorei  (   ) Revisei 
TIRANDO A LIÇÃO: Como você tem meditado nestas duas semanas, Sansão foi 
uma pessoa que tinha tudo para dar certo, ele era um escolhido de Deus, tinha uma 
missão, mas fez as escolhas erradas, desobedeceu a Deus e aos seus pais, sempre 
fazia o que tinha vontade (Jz 14.3), viveu quebrando as regras, leia Jz 16.21 e 
30 e escreva as consequências que Sansão colheu por suas decisões: __ 
____________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pense Nisso!!! O nosso manual, a Bíblia nos orienta a vivermos corretamente, a 
fazermos as escolhas certas, porém o Senhor nos deu liberdade de escolher o que 
queremos fazer (Dt 30.19). Sim adolescente você é livre para fazer suas escolhas, 
mas saiba que tudo que você decide vai ter uma consequência, se fizer as escolhas 
certas colherá coisas boas, se fizer as erradas colherá coisas ruins (Gl 6.7,8). 
Você pode tirar um grande exemplo sobre escolhas erradas observando a história 
de Sansão.  Suas escolhas irão definir como será seu futuro, por isso é tão 
importante ser sábio diante das suas decisões, pedir orientação do Senhor (Jo 
8.16) e fazer sua vontade (Sl 119, 1), você também deve pedir orientação dos 
seus pais e dos seus líderes que são pessoas que o Senhor colocou aqui na terra 
para cuidar de você.  
------------------------------------------------------------------------------------ 
 Na Bíblia temos exemplos de várias pessoas que fizeram as escolhas certas e 
foram abençoadas e outras que fizeram as escolhas erradas e sofreram, leia os 
versículos e diga quem é o personagem e se fez a escolha certa ou errada e qual a 
consequência: 
Personagem Escolha C/E Consequência  
 Lc 15.11-13  Lc 15. 14-19  

“Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz a morte".  
Pv 14:12 



 Js 7.1  Js 7. 20-25  

 Js 2. 1-15  Js 6.22,23  

 
 
 
 
 
 
Agora vamos aplicar a próxima atividade de uma forma diferente, você dirá se a 
atitude é correta ou errada e dirá qual a consequência da atitude. 
a) Mentir pra alguém com intenção de não decepcionar a pessoa.  
(  ) certo (  ) errado; ____________________________________________ 
b) Passar cola na escola  
(  ) certo (  ) errado; ____________________________________________ 
c) Obedecer aos pais  
(  ) certo (  ) errado; ____________________________________________ 
DECIDINDO: Fazer as escolhas certas ira lhe garantir um futuro próspero. 
Decida: (   ) Decido que antes de fazer um escolha ou tomar uma atitude pensar 
primeiro nas consequências que irá me trazer (   )Decido ouvir os conselhos de 
pessoas que se importam comigo (pais e líderes) antes de tomar minhas decisões. 
COMPARTILHANDO: Ore ao Senhor e peça saberia pra que você faça as escolhas 
certas que o agradem. 
 

Sexta-feira – Nunca é tarde para chamar por Deus 

 
 
 
ENTENDENDO: O versículo de hoje é uma promessa de Deus para o seu povo.   
Ele nos fala que Deus pode perdoar os pecados e restaurar a terra, porém existe 
uma condição para isso.  Quais eram essas condições? Dica eram 4. Escreva-as nas 
linhas abaixo e depois ligue com o seu sinônimo.   
1__________________                            - falar com Deus; 
2__________________                           - se arrepender 
3__________________                           - abandonar os seus pecados; 
4__________________                           - me procurar. 

Reflita: Leia Gálatas 6:7-8 ; Nossas escolhas tem consequências, nisso a Bíblia 
é bem clara nessa questão, não podemos fazer algo ruim e esperar boas 
consequências, é importante lembrar que escolhas são como sementes 
plantadas, sempre colheremos a mais do que plantamos, sejam coisas boas ou 
ruins.  

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a 
minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o 

seu pecado e curarei a sua terra" 2Cr 7:14      
    

 
    

 
   



MEMORIZANDO: O versículo de hoje é uma prova para sua memória, não é 
verdade? Mas você com certeza gosta de desafios. Então, que tal entrar neste 
desafio. Vamos chamá-lo de desafio “2-7-14” ( ) Consegui!! 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Nos últimos dias de sua vida Sansão estava cego, vivia como 
prisioneiro e escravo do povo filisteu (Jz 16:21). Ele estava agora humilhado e 
sozinho, pois não respeitou os mandamentos que Deus tinha lhe dado. Você lembra 
que ele era um nazireu! Deus tinha chamado Sansão para libertar Israel e não para 
ser um prisioneiro dos Filisteus. Sua força incrível não estava mais com ele e nem 
Deus (Jz 16:20), apenas a tristeza e a solidão. Sansão era zombado por seus 
inimigos (Jz 16:25).  
Entretanto, Sansão resolveu que estava na hora de clamar por ajuda! Ele orou ao 
Senhor pela última vez.    
Leia Jz 16: 26-31 e responda.      
O que Sansão pediu para Deus quando estava com as duas mãos apoiadas nas 
colunas do templo? ____________________________________________  
Deus ouviu a oração de Sansão? O que aconteceu com o templo e com Sansão? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------- 
Pense Nisso!!! Temos um Deus que ouve o nosso pedido de socorro, nunca é tarde 
para chamar por ele.  Por mais que você pense que está sozinho e perdido, Deus 
nunca te abandonará adolescente (Hb 13:5). Se você orar e se arrepender dos 
seus pecados Deus te perdoa. Foi para isso que Ele mandou o Seu filho, Jesus 
Cristo, para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados (1 Jo 1:9 
e Sl 103:3).   
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Leia as referências e complete as frases. 
-Sl 22:5: Quem clama por Deus é __________, e quem nele confia não se 
_________.  
- Sl 56:9: Quando eu clamar por socorro os meus inimigos________________.  
- Sl 121:1-2: De onde vem o meu socorro? ___________________________.  
- Sl 40:1: O Senhor ouviu o meu grito de socorro porque eu depositei toda a minha 
_________________ Nele.   
- Sl 37:40: O Senhor nos livra dos ______________ e nos _____________. 
DECIDINDO: Meditação só gera crescimento se você praticar. Por isso aproveite 
esse momento e chame por Deus, peça ajuda a Ele.  
(  ) nas suas provas finais da escola (  ) por disciplina para meditar diariamente   
(  ) para manter sua pureza              (  ) para obedecer os seus pais 



COMPARTILHE: em oração as suas dificuldades com Deus, Ele criou os céus e a 
terra. Não há nada impossível para Ele. Que tal separar os próximos 5 minutos para 
fazer esta oração?  

 
 


