
Esta semana iremos estudar sobre o pecado do adultério de Davi. Ele deu mole para o pecado e caiu no 

adultério com Bate-Seba. Há um ditado que diz: “Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma 

pessoa sábia aprende com os erros dos outros”. Use esta meditação para acrescentar sabedoria à sua 

vida, não vacile! 

Segunda-feira: Não tire férias de Deus 

 

 

 

ENTENDENDO: A carne e o Espírito estão em constante conflito, por isso essa passagem nos alerta 

para estarmos vigilantes, para não cairmos na: (  ) lama;  (  ) sedução da carne, pois a carne é: (  ) forte;  

(  ) molenga. Então, vigie. Leia 1 Co 10:12 e escreva o que há em comum com o versículo de hoje:  

_____________________________________________________________________. 

MEMORIZANDO: Lembre-se que para não cair em tentação é preciso vigiar, então decore bem essa 

passagem, ela te ajudará a estar atento contra o pecado. 

LEITURA DE HOJE: 2 Sm 16 a 18  (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Davi estava indo tão bem, havia se tornado rei, tinha vencido muitos inimigos, 

conquistado várias cidades e achou que era forte o suficiente. Certo dia o exército de Davi saiu para a 

guerra, porém ele ficou no palácio. Sem ter o que fazer foi dar uma volta pelo palácio quando viu uma 

mulher muito bonita chamada Bate-Seba, esposa de Urias, e então ele não se contentando apenas em 

olhar para ela, mandou que a trouxessem para o palácio e 

nisso cometeu adultério com ela (Leia 2 Sm 11). Davi não teve 

cuidado, não vigiou, agiu como certo homem que tinha como 

animal de estimação um leopardo. Um dia o leopardo estava 

lambendo a mão de seu mestre quando um dos seus dentes 

raspou aquela mão. De repente, o leopardo saboreando o 

gosto de sangue virou e atacou seu mestre. O animal de 

estimação matou seu dono. Assim é o pecado, se você vacilar 

ele te “devora”. Cuidado Saia de perto da tentação, cuidado 

com sua internet, com suas companhias, evite ficar sem ter 

nada para fazer, porque como diz o ditado: “mente vazia, oficina do diabo”.   Aprenda com o erro de 

Davi, ele resolveu tirar férias de Deus, do propósito que Senhor tinha para ele e por isso caiu no pecado. 

Ninguém é de ferro, se você vacila, você cai.  Não fique preso no labirinto do pecado, encontre as 

palavras em negrito. Aprendendo mais: Leia os versículos: Ef 6:13, Lc 4:1-4, Rm 13:14, Tg 4:7, 

agora escolha 02 passagens  para desenhar 

 

 

 

 

 

 

 DECIDINDO: Quando um exército está em guerra, sempre se coloca alguém como sentinela para 

vigiar, caso haja algum ataque do inimigo. Você também precisa estar vigilante, não dar mole para o 

pecado, não dê bobeira. (  ) Decido que hoje, farei uma lista colocando as 5 principais tentações que 

tenho sofrido. Depois vou ora para que Deus me livre de cada uma delas.  

Davi 

A QUEDA 

                                    

      
 
“Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é 

fraca". Mt 26.41 



COMPARTILHANDO:  Neste momento não tenha pressa para conversar com Deus, tenha uma 

conversa franca, fale para ele da sua lista e peça ajuda e determinação para fazer o que é certo e 

vencer essas tentações.  

Terça-feira: Cuidado com os Olhos 

 

 

 

 

ENTENDENDO: Procure o significado de “candeia”: ___________________________________. 

Agora responda: Como os seus olhos podem ser bons? ___________________________________ 

E como seus olhos podem ser maus? ________________________________________________ 

Para a luz habitar em você e não as trevas, você deve fixar seus olhos naquilo que agrada a Deus e 

desviar seu olhar de tudo que é ruim.  

MEMORIZANDO: A Palavra de Deus é luz, por isso sem demora decore os versículos de hoje. Faça 

gestos e ficará mais fácil.    (   ) Decorei 

LEITURA DE HOJE: 2 Sm 19 a 21  (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Como você leu ontem, Davi estava passeando no terraço do palácio quando viu  

uma linda mulher tomando banho (2 Sm 11.1-2). Davi a desejou, procurou saber mais detalhes sobre 

ela, mandou chamá-la e o resto você sabe o que aconteceu. Sabe qual foi o grande erro de Davi? Ele não 

desviou seu olhar quando viu Bate-Seba, ele não saiu rapidamente do terraço. Adolescente seus olhos 

são luz para seu corpo, você deve desviar o olhar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Que tipo de 

filme e novela você tem assistido? O que você tem acessado na internet? E o que você tem visto na sua 

escola. Você pode está pensando agora “Mas têm coisas que aparecem na minha frente sem querer, 

quando percebo já olhei”. Você pode até ter olhado, mas o segredo é desviar o olhar e sair daquele local 

rapidamente. Mantenha seus olhos em Deus e a luz habitará em você. Aprendendo mais: Leia as 

referências e relacione às colunas: 

a) Sl 25:15                (   ) Os olhos do sábio enganam, mas os do tolo andam nas trevas 

b) Sl 119:37               (   ) Seus olhos devem está voltados para Deus 

c) Hb 12:2                 (   ) A cobiça dos olhos não vem de Deus 

d) Ec 2:14a                (   ) Você deve desviar seus olhos das coisas inúteis 

e) 1 Jo 2:16               (   ) Mantenha seus olhos fixos em Deus 

DECIDINDO: Leve a sério suas decisões, marque um “X” consciente que você 

deseja mudar e agradar mais a Deus. (  ) Vou manter meus olhos santos, não 

vou mais ver cenas imorais (  ) Vou desviar meu olhar de qualquer imagem que desagrada a Deus. 

COMPARTILHANDO:  Senhor, desejo que meus olhos sejam luz para meu corpo, que eles sejam 

bons. Não quero está fixando meu olhar em nada que desagrada, mas somente naquilo que te agrada. 
  

Quarta-feira: A Imoralidade Sexual 

 

 
 

ENTENDENDO: No dicionário a palavra “abster” significa “não fazer”, “não realizar”.  Agora reescreva 

o versículo, substituindo a palavra “você” pelo seu nome e “abstenham-se” pelo seu significado: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Para você se manter santo deve conhecer a Palavra de Deus, então não pude esse 

passo e decore o versículo de hoje. 

LEITURA DE HOJE: 2 Sm 22 a 24  (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Davi em sua vontade de satisfazer os seus desejos cometeu o pecado da 

Imoralidade Sexual, diferente da José ele não fugiu quando se viu diante da tentação. Adolescente o 

pecado sexual é um pecado contra o seu corpo, você é o maior prejudicado, se colaca diante de vários 

“Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio 

de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de travas. Portanto, 

se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são” Mt 6.22-23 

“A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade sexual”  

1 Ts 4:3 



riscos: riscos físicos (pegar alguma doença, engravidar), riscos emocionais (culpa, se sentir usado (a), 

etc) e riscos espirituais (você se afasta de Deus). Você é filho de Deus, Ele quer te ter por perto. Leia 

o versículo que você reescreveu no “ENTENDENDO”. Reflita, isso é uma verdade em sua vida? Você 

tem se afastado da pornografia, do homem e da mulher imoral e da imoralidade sexual. A vontade de 

Deus é que você seja puro, não faça como Davi, não vacile... Fuja, fuja, fuja. Aprendendo mais: Faça o 

resumo de 1 Co 6:12-20 ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

DECIDINDO: Ter uma vida santa requer renúncia, abrir mão de algumas coisas, tomar decisões 

importantes. (  ) Decido não acessar nenhum site imoral.  (   ) Decido sair do cinema se algum filme que 

estiver assistindo conter imoralidade sexual. 

COMPARTILHANDO:  Ore a Deus, e diga que você deseja fazer a vontade do Senhor e ter uma 

vida pura. Peça perdão se você tem cometido o pecado da imoralidade sexual. 

  

Quinta-feira: As Consequências do Pecado 

 
 

ENTENDENDO: Como você pode esconder o seu pecado? ________________________________  

________________. Procure no dicionário o significado de “definhava” ____________________ 

O que significa a expressão “de dia e de noite” ________________________________________  

O que acontece no tempo de seca? _______________________. Por que ficamos sem força neste 

período? _______________________________________. Esconder o pecado traz várias 

consequências tanto físicas, emocionais e espirituais. O pecado nos afasta de Deus, fonte da vida. 

MEMORIZANDO: A melhor solução para se afastar do pecado é ter a Palavra de Deus, por isso decore 

agora e se previna contra o pecado. (  ) Decorei. 

LEITURA DE HOJE: 1 Cr 3, 11 e 12   (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Nesta semana já vimos o que levou Davi a pecar, e todo pecado traz consequência 

e este pecado de Davi trouxe consequência tanto para ele como para 

sua família: seu filho com Bate-Seba morreu (2 Sm 12:13-19), seu 

filho Amnom estupra sua irmã Tamar (2 Sm 13: 1-22), seu filho 

Absalão mata Amnom (2 Sm 13:23-39), Absalão se rebela contra 

Davi (2 Sm 15), entre outra coisas.  Quando Davi pecou, sofreu a 

consequência do ato errado que praticou. Você como filho (a) de Deus, 

precisa entender que todo pecado tem consequência, pois o que você 

semear isso também colherá (Gl 6:7), veja as consequências do 

pecado: 1°) Afasta você de Deus – Leia Is 59:3. Deus é santo e contrário ao pecado, assim não pode 

conviver com aquele que comete pecados. Enquanto você estiver pecando deliberadamente prejudicará 

seu relacionamento Deus. 2°) Permite que o diabo destrua a sua vida – (1 Pe 5:8) O diabo veio 

apenas para roubar, matar e destruir (Jo 10:10) e fica procurando só uma brecha para atingir sua vida 

e você permite isso quando peca. 3°) Você se acostuma com o pecado – Leia Pv 28:13. Quando você 

vive uma vida de pecado, você se acostuma com o errado e fica insensível ao que Deus deseja pra você, 

por isso é importante confessar e abandonar o pecado, só assim você alcança misericórdia. Já pensou 

como seria sua vida sempre pecando? Portanto, não sofra as consequências, não pague pelos erros, mas 

ouça a voz do Espírito de Deus e evite o pecado. Deus quer de você obediência. Ele não deseja que você 

seja punido, mas que seja obediente. Aprendendo mais: Leia os seguintes versículos e preencha o que 

se pede no quadro: 

 

Passagem Personagens Pecado Consequência 

“Enquanto escondei os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de 

noite a tua mão pesava sobre mim; minha força foi esgotando com em tempo de seca” Sl 32:3-4 



Nm 14:2-4; 11; 20-23 
 

 
  

Atos 5:1-10 
 

 
  

Gn 4:4-12 
 

 
  

DECIDINDO: Você não precisa sofrer pelo pecado, basta evitá-lo!. (   ) Decido me afastar do meu 
amigo que só fala imoralidade. 
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus sinceramente e confesse seus pecados, inclusive 
aquele que você mais tem cometido. Peça ajuda para abandonar esse e todo pecado. ;-) 
 

Sexta-feira: Confissão e Cura 

 

 

 

ENTENDENDO: Hoje é você que vai analisar o versículo, escrevendo o que você entendeu de cada 

parte, se tiver dúvida procure o versículo em outras versões da Bíblia ou peça ajuda de alguém: 

“Se confessar os nossos pecados” _________________________________________________ 

“Ele é fiel e justo para perdoar os pecados” __________________________________________ 

“E nos purificar de toa injustiça” __________________________________________________ 

MEMORIZANDO: Você comete pecados todos os dias, mas Deus é misericordioso e sempre lhe dá 

nova oportunidade de ser um adolescente mais obediente a Ele. Memorize o versículo de hoje, 

lembrando-se da misericórdia de Deus em sua vida.  

LEITURA DE HOJE: 1 Cr 13 a 15  (   ) Fiz a Leitura 

TIRANDO A LIÇÃO: Essa semana você viu a vacilada que Davi deu e como isso 

refletiu na sua vida e da sua família. E você pode está pensando como uma pessoa 

como Davi que cometeu o adultério, planejou o assassinato de Urias, tentou 

encobrir o seu pecado pode ainda ser considerado um homem segundo o coração 

de Deus? A resposta é que Davi se arrependeu de coração de tudo que tinha 

feito, ele não falou que estava arrependido somente para mostrar para os 

homens, ele reconheceu que cometera um ato terrível, o Salmo 51 expressa bem 

como Davi se sentiu neste momento (Leia agora). Mas, nenhum pecado é tão 

grande para que não receba perdão. Apesar de Davi ter feito algo tão terrível, Deus viu que seu coração 

estava verdadeiramente arrependido e o perdoou com grande misericórdia. E você, qual pecado que 

você te, cometido e que ainda não se arrependeu? Não demore a confessar  o seu pecado, arrependa-

se e não voltar a praticá-lo, Deus está pronto a te perdoar, mas o primeiro passo é você que dá: Pedir 

perdão. Aprendendo Mais: Leia as passagens a seguir: Tg 5.16; Sal 32; Pv 28.13; Sal 38.18 e 

escreva no quadro “O que acontece conosco quando pecamos?” e “O que devemos fazer quando 

pecamos?”. 

O que acontece conosco quando pecamos? 

 

 

O que devemos fazer quando pecamos? 

 

DECIDINDO: Deus gosta quando chegamos até Ele com um coração contrito e arrependido. Faça uma 

análise de sua vida e peça a Deus que lhe mostre algo que você precisa pedir perdão. Se tiver alguém 

que você tenha magoado com alguma palavra ou atitude, decida além de pedir perdão a Deus, falar com 

essa pessoa. (  ) Eu decido pedir perdão a Deus por isso _________________________ e confessar 

para meu líder. (  ) Eu decido pedir perdão a essa pessoa....................................................... 

COMPARTILHANDO:  Deus espera o momento que nos arrependemos e falamos isso a Ele, peça 

perdão ao Senhor porque você comete pecados todos os dias e Ele te perdoará. 

“Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar 

de toda injustiça” 1 Jo 1.9 

 


