
 
 
 
 
 

 
 

Segunda-feira: A Fonte da Sabedoria 
 
 
 

ENTENDENDO: De acordo com o versículo acima, responda: De onde vem à 
sabedoria? _________________. O que você deve fazer para obter sabedoria? 
_________________. Sabedoria significa a capacidade de discernir e decidir 
corretamente, e ela vem do alto (Tg 3:17), ou seja, do próprio Deus. Portanto, se 
você deseja sabedoria, deve pedir a Deus e receberá, ela te ajudará a ter uma 
vida que agrade ao Senhor. Reescreva o versículo na primeira pessoa do singular. 
“Se eu quero__________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
MEMORIZANDO: Um meio de adquirir sabedoria é através da memorização da 
Palavra. Repita 5x em voz alta, depois fale sem olhar. (  ) Decorei.   
TIRANDO A LIÇÃO: Um verdadeiro exemplo de quem pediu sabedoria a Deus e a 
recebeu foi SALOMÃO. Quando Salomão, filho de Davi, tornou-se rei, ele era 
jovem e sem experiência nenhuma, e estava assumindo um grande reino. Em um 
sonho Deus apareceu a Salomão 
e perguntou o que ele gostaria 
de receber. (Leia 1 Rs 3:4-14 
( ) Eu li). Salomão poderia ter 
pedido qualquer coisa ao 
Senhor: riquezas, bens, fama, 
vida longa... Mas ele reconhecia 
que não sabia de tudo, 
reconhecia sua limitação 
humana e que precisaria de 
Deus. Ele temia a Deus e 
entendia que tudo o que 
precisava estava Nele, pois o 
temor ao Senhor é o princípio de 
todo o conhecimento (Pv 1:7). 

BUSCA DE 
SABEDORIA 

 
                       

 

 
            
                     
                  
                       
 

Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos 
dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. Tiago 1:5 



Por isso Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel, sabedoria que 
vem de Deus. E assim, o Senhor agradou-se dele e o abençoou além do que ele pediu 
(leia 2 Cr 1:11-12; 1 Rs 4:21-34 ( ) li). Agora entenda três princípios 
importantes para obter sabedoria:  
1) PEDIR – Quando você deseja muito alguma coisa, você pede, e geralmente aos 
seus pais, não é? O mesmo acontece com Deus. Se você deseja ser alguém sábio, 
você deve pedir isso a seu Pai Celestial, através da oração. (leia Mt 7:7-8; Jo 
14:13; 16:24);  
2) PEDIR PELO MOTIVO CERTO – Leia Tg 4:2-3 e escreva porque você não 
recebe quando pede algo de Deus ___________________________________ 
______________________________________________. Não basta apenas 
pedir, o que você pede deve agradar a Deus, e não aos seus interesses pessoais. 
 3) USAR TODOS OS RECURSOS – Leia Pv 4:7-8 (  ) Li. A própria sabedoria diz 
a você: Use tudo o que puder para adquirir sabedoria. Ou seja, medite na Palavra 
diariamente, ore, leia a Bíblia, leia bons livros, estude muito, se dedique para ser 
um melhor aluno e liderado. Você verá que todo o seu esforço será recompensado 
por Deus. Reflita: E se Deus dissesse a você o mesmo que a Salomão: “Peça-me o 
que quiser, e eu darei a você”, o que você pediria?. Aprendendo mais: Usando as 
sílabas embaralhadas, encontre as respostas do que se pede, conforme o exemplo. 
( leia os versículos para ajudar):  

DECIDINDO:  A sabedoria é mais valiosa do que tesouros, então busque por ela! 
Decida: (  ) Vou pedir em oração sabedoria de Deus para esta situação difícil que 
estou passando: _________________________________________. (  ) Vou 
meditar todos os 5 dias dessa semana, no horário: ____:____. 
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus agora, conte suas decisões e peça 
ajuda para ser sábio (a) e cumpri-las. B-) 
 

Terça-feira: Sábio X Insensato  
 
 
 

BE - BA -  FI -  DO -   CI- SE -  RI -  AR -  ZAS -  A - VO             
PA -  RE -  ZOM -  AS - -  QUE -   NHOR CA -  DOR -  RI 

Quem nos dá a sabedoria (Pv 2:6) SE NHOR    
É mais preciosa do que rubis (Pv 3:14-15)      
Um ser vegetal (Pv 3:18)      
Qualidade da sabedoria que promove a paz (Tg 3:17)       
Bens valiosos (Pv 3:16)      
Quem gosta de debochar, caçoar... (Pv 21:11)      

O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. 
Provérbios 12:15 

 



ENTENDENDO: Você sabe o que significa insensato? Procure no dicionário e 
escreva o que você encontrou: insensato: _____________________________; 
A sabedoria dá a você a capacidade de tomar decisões corretas em sua vida, e isso 
forma o seu caráter, transforma o seu comportamento e faz você ser mais 
parecido com Jesus. Marque um X nas características do sábio: (  ) Sempre acha 
que está certo! (  ) Reconhece que não sabe de tudo e aprende com os mais 
experientes. (  ) Não ouve conselhos e faz o quer. ( ) Procura orientação antes de 
tomar decisões. (  ) Pede conselhos de pessoas mais espirituais. (  ) Segue o seu 
próprio coração e não a Deus. Estão corretas a 2ª, a 4ª e a 5ª opção. 
MEMORIZANDO: Toda vez que você memoriza um versículo, você se torna mais 
sábio. Então não pule essa etapa antes de decorar. (   ) Ok.   
TIRANDO A LIÇÃO: Hoje você aprenderá a diferença entre o sábio e o insensato. 
E para aprender mais, o “tirando a lição” será feito por você. Procure cada versículo 
da tabela abaixo e preencha com as atitudes do sábio e do insensato (tolo), depois 
escreva a lição que você tirou de cada versículo para sua vida. (Quando o versículo 
fizer referência somente a um, coloque a atitude oposta ao outro). 

Vers. O Sábio O Insensato Lição pessoal 

Pv 1:7 Teme a Deus. Despreza a sabedoria e a 
disciplina. 

Devo ser temente a Deus e não 
rejeitar a disciplina que mereço. 

Pv 9:12  
 

  

Pv 10:13  
 

  

Pv 10:14  
 

  

Pv 10:23  
 

  

Pv 14:16  
 

  

Pv 16:22  
 

  

O SÁBIO é aquele que busca e conhece a vontade de Deus e Sua Palavra para viver 
como o Senhor deseja. O INSENSATO não ama a sabedoria, é guiado pelo seu 
próprio entendimento e não busca agradar a Deus, mas às suas vontades.  
Aprendendo mais: Leia os 
versículos e correlacione 
corretamente sobre quem 
se fala. 
DECIDINDO: Como você se 
avalia: sábio ou insensato? Da tabela acima que você preencheu com as lições para 
sua vida, escolha 02 lições em que você precisa melhorar ou começar a praticar 
desde já: _____________________________________________________ 

 (    ) Pv 10:19; 29:11 
1 – Sábio (    ) Pv 12:1; Pv 14:7 
2 - Insensato (    ) Pv 15:12; 18:2 
 (    ) Pv 9:9; Sl 119:98 



___________________________________________________________. 
COMPARTILHANDO:  Fale com Deus e peça a Ele para ser mais parecido com 
Jesus e agir com sabedoria em todas as situações. Confesse seus erros e pecados, 
peça perdão e ajuda para ser sábio(a).  
 

Quarta-feira: Filho Sábio x Filho Tolo 
 
 

ENTENDENDO: Veja as afirmações e coloque verdadeiro (V) ou falso (F) de 
acordo com o versículo de hoje: O filho sábio não deixa sua mãe feliz (  ); Um pai 
fica feliz quando percebe que seu filho é sábio (  ); O filho tolo faz com que seu 
pai tenha pena dele  (   );  O filho tolo entristece sua mãe (  ). O versículo mostra 
duas consequências das atitudes de um filho. Quando os seus pais veem em você 
atitudes tolas e lesas, ficam tristes, porém quando você demonstra ser prudente 
e sensato, traz alegria a eles.  
MEMORIZANDO: Você quer ser um filho sábio? Então tenha a Palavra de Deus 
no coração, decore agora o versículo de hoje. (  ) Decorei.   
TIRANDO A LIÇÃO: O filho tolo despreza a sabedoria, não ouve conselhos, acha 
que sabe de tudo e que todos que não concordam com ele estão errados. Deus quer 
que você seja um filho sábio, em provérbios têm vários conselhos para você se 
tornar este filho. Leia os provérbios a seguir, diga qual é o conselho, a consequência 
de quem o segue ou não e dê uma nota de 0 a 5 (0 estou péssimo e 5 estou top) de 
como você está nesta área.  
Passagem Conselho Consequência Minha 

nota 
Pv 2:1-5 Guardar no coração os 

mandamentos dar ouvido a 
sabedoria, clamar por sabedoria. 

Entenderei o que é temer o Senhor 
e acharei o conhecimento de Deus 

4 

Pv 3:1-2  
 

  

Pv 3:11-12  
 

  

Pv 3:21-26  
 

  

Pv 4: 20-27  
 

  

Pv 5  
 

  

Pv 6:20-23  
 

  

Pv 19:27  
 

  

“O filho sábio dá alegria ao pai; o filho tolo dá tristeza à mãe. Pv 10:1” 



Depois ler tantos conselhos e analisar a sua nota. Você tem ouvido os conselhos de 
seus pais ou daqueles que te criam? Você tem obedecido a eles, os honrados? A 
Bíblia fala que aquele honra seu pai e sua mãe terá vida longa na terra (Ex 20:12; 
Ef 6:1-3), você quer 
viver muito? Então seja 
um bom filho, ouça os 
conselhos daqueles que te 
amam e só querem seu 
bem, não despreze seus 
conselhos. Aprendendo 
mais: Na Bíblia temos 
exemplos de filhos sábios 
e tolos, complete as 
palavras cruzadas e 
descubra quem são eles e 
marque se foram sábios ou 
tolos. Horizontal: 2. Tinha 11 irmãos e era obediente ao seu pai e a Deus (Gn 
37:12-15) (  ) Sábio ou ( ) Tolo; 3. Eram gananciosos, aceitavam subornos e 
perverteram a justiça (1 Sm 8: 1-3) (  ) Sábio ou (  ) Tolo; 5. Não se importavam 
com o Senhor ( 1 Sm 1:3; 1 Sm 2:12-17) (  ) Sábio ou (  ) Tolo. Vertical: 1. 
Filho rebelde de Davi armou uma conspiração para tira seu pai do trono e assumir 
seu lugar (2 Sm 15) (  ) Sábio ou (  ) Tolo. 4. Cuidava do rebanho de seu pai (1 Sm 
16: 11-12) (  ) Sábio ou (  ) Tolo.   (  ) Eu li todas as passagens 
DECIDINDO: Agora que você já refletiu sobre como você é como filho, faça uma 
decisão de acordo com sua conclusão. Se você já é um filho sábio, decida ser 
melhor, mas se você tem sido tolo, decida melhorar a área onde você tem falhado. 
Eu decido ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
COMPARTILHANDO:  Senhor Deus, quero ser um filho sábio, tanto para Ti 
como para meus pais, obedecendo e honrando. Vou ouvir os conselhos dos meus 
pais e segui-lo de acordo com sua vontade. Amém 
 

Quinta-feira: Sábio X Zombador 
 

 
 
ENTENDENDO: Leia os versículos a seguir e compare com versículo-chave de 
hoje Isaías 29:20; Pv 2:12 e Pv 3:16: ______________________________ 
___________________________________________________________. 
Aquele que é sábio age com sabedoria em tudo o que faz e isso o leva a ter bons 

“Se você for sábio, o benefício será seu; se for zombador, sofrerá as 
consequências” Pv 9:12  

 

 

 

 

 

 



resultados no futuro, consequências boas, o zombador é aquele que ridiculariza o 
seu próximo, caçoa dos outros e não se importa com ninguém e nem com nada. 
MEMORIZANDO: Troque suas palavras de zombaria, pela Palavra de Deus, 
memorize o versículo de hoje agora. (  ) Decorei.  
TIRANDO A LIÇÃO: Todas as ações que você faz em sua vida gera uma 
consequência futura, seja ela boa ou ruim. No verso de hoje você pode reparar que 
há duas características opostas, uma é a sabedoria e a outra é a zombaria, que 
também pode ser entendido como caçoar.  Essa é uma atitude que Deus não se 
agrada, pois é oposta aos mandamentos de amar o seu próximo (1 Jo 4:7-8), o 
Senhor disse que você deve amar até seu inimigo (Mt 5:43-44). Aquelas pessoas 
que zombam dos outros, se acham muito engraçadas, mas com tempo vão ficando 
sozinhas, ninguém gosta de ficar perto de quem “curte com a cara dos outros”. A 
Palavra de Deus diz que um dia você prestará 
conta de toda palavra inútil que sair da sua boca 
(Mt 12:36-37), e as zombarias sem dúvida são 
palavras inúteis. Como você é na escola, você 
zomba dos seus amigos, dá apelidos maldosos, 
seus comentários são espinhosos e ferinos? Você 
tem desagradado a Deus e está dando um mau 
testemunho com seu falar? Você deve usar sua 
boca para falar coisas agradáveis a Deus e aos 
homens, esta é uma atitude de alguém sábio (Sl 37:30). Aprendendo mais: O 
zombador não respeita ninguém, ele é arrogante e orgulhoso, mas sempre no final 
se dá mal, veja o exemplo nas passagens bíblicas a seguir: 1 Sm 17:4-11; 2 Rs 
2:23-24; Lc 23:39-43 (   ) Li todos, agora resolva o Problema de Lógica. 1. Na 
primeira posição está aquele que tinha 2,90metros; 2. Quem perdeu a salvação por 
causa da sua zombaria não está na terceira posição; 3. Na terceira posição está 
aqueles que zombaram do Profeta Eliseu o chamando de careca. 4. Na terceira 
posição não está nem Golias e nem o Ladrão da Cruz. 

 Zombadores Zombaram de 
que ou de 
quem? 

Consequências 

Posição 1  
 

  

Posição 2  
 

  

Posição 3  
 

  

http://www.sinonimos.com.br/cacoista-2/


DECIDINDO: Usem sua boca somente para agradar a Deus, decida para de zombar 
e cortar os outros. Eu decido para de zombar de ________________________ 
____________________________________________________________ 
COMPARTILHANDO:  Faça uma oração e peça perdão a Deus por você estar 
usando a sua boca para zombar dos outros. E dê sua palavra que você vai mudar. 
 

Sexta-feira: Sábio X Preguiçoso 
 

 
 
 

ENTENDENDO: Você já observou uma formiga? As formigas são conhecidas e 
observadas cientificamente por suas maneiras de trabalhar em conjunto e por sua 
organização. A Palavra de Deus diz que o preguiçoso (será você?!?) deve “refletir 
nos caminhos dela”, para que deixe de ser irresponsável e desleixado, e imite a 
formiga que é trabalhadora, ativa e sábia (Pv 30:24-25). Apesar de seu pequeno 
tamanho, elas trabalham incessantemente por alimento para manter viva a sua 
colônia, ou seja, não para elas mesmas, pois elas vivem em torno de apenas dez dias. 
Marque X nas atitudes de um preguiçoso: ( ) Faz o trabalho na hora certa. ( ) Nunca 
faz o trabalho por completo ( ) Quando trabalha reclama ( ) Sempre dá uma 
desculpa. ( ) Tenta passar o trabalho para outra pessoa. Agora reescreva o 
versículo de hoje trocando o “preguiçoso” pelo seu nome: __________________ 
____________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: A formiga não acumula o seu trabalho, portanto deixe a 
preguiça de lado e decore agora. Só depois pule de etapa. (  ) Decorei.  
TIRANDO A LIÇÃO: Antes de começar, responda: Você se considera uma 
pessoa preguiçosa? (  ) Sim (  ) Não. A Bíblia também fala sobre a preguiça e 
faz a diferença entre o sábio e o preguiçoso. Como você aprendeu essa semana, 
ser sábio é ter o conhecimento de Deus para viver de modo a agradar ao Senhor 
em tudo, inclusive nas suas obrigações, tarefas, estudos. Nosso Deus é um Deus 
que trabalha, foi assim que Ele criou todo o mundo, trabalhando. Assim, o 
Senhor deu o exemplo, então sim você deve trabalhar. Mas você deve estar 
pensando: Como? Sou só um adolescente? O trabalho na sua idade corresponde 
às suas obrigações: em casa, na escola, na igreja. Como você tem agido na hora 
de ajudar em casa? E na escola, tem feitos suas tarefas e trabalhos no prazo? 
Na igreja, você ajuda a limpar, a arrumar as cadeiras, ajuda alguém, ajuda seu 
líder? Aprendendo mais: Agora você fará seu próprio estudo abaixo. Leia o 
versículo, diga o mandamento e dê sua nota (1 - Estou bem nessa área; 2 – 
Estou mais ou menos; 3 – Estou ruim), depois escreva uma atitude que você 
pode mudar ou melhorar.  

Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio! 
Provérbios 6:6  



 
Mandamento Nota O que posso mudar ou melhorar? 

Pv 6:6-8 
A formiga não tem chefe, mas já sabe o 

que tem que fazer e faz, não precisa 
que mandem.  

 Posso arrumar meu quarto ou lavar a louça, 
sem que minha mãe mande. 

Pv 6:9-11 
 

 
  

Pv 10:26 
 
 

  

Pv 12:24   
 
 

  

Pv 13:4 
   
 

  

Pv 26:13 
    
 

  

 Pv 26:14 
 
 

  

Pv 26:16 
 
 

  

(  ) Li todos os versículos. Agora reveja suas notas e se avalie: (  ) Bicho-preguiça. 
(  ) Formiga. Entenda que a preguiça é um pecado e só causa prejuízos a você, 
portanto você deve fugir dela ou sofrerá todas as consequências que ela traz.  
Aprendendo mais: Leia os versículos e relacione com as consequências que que 
vai acontecer com o preguiçoso. 

1. Provérbios 12.24                   (  ) Vai passar fome 
2. Provérbios 21.25                   (  ) Nunca consegue o que deseja 
3. Provérbios 12:11                    (  ) Vai ser escravo 

DECIDINDO: Não vou mais deixar a preguiça me dominar! Decido: (  ) Arrumar 
meu quarto por 1 semana, sem meus pais mandarem. (  ) Lavar a louça do almoço ou 
da janta a partir de hoje por 1 semana. (  ) Começar meus trabalhos da escola no 
dia em que meus professores passarem. 
COMPARTILHANDO:  Agora encerre sua meditação com uma oração sincera 
a Deus. Conte para Ele quem você tem sido; peça perdão pela preguiça e peça ajuda 
para mudar. =) 


