
Não  
 
 

Todo ano você tira férias da escola, algumas vezes viaja, outras vezes fica em casa, é 
um momento de descanso. Você vai entrar de férias do Nova Teens e vai ficar um 
período longo sem culto dos adolescentes, GA e outras atividades. Mas mesmo de 
férias do Nova Teens você não pode tirar férias de Deus. E esta semana você vai 
meditar em 5 pontos em que você não deve, em hipótese nenhuma, tirar férias. 
 

Segunda-feira: Na Palavra 
 
 

 
ENTENDENDO: Onde encontramos a Palavra de Deus? ____________. Quando você 
está em um lugar escuro e não enxerga nada, você precisa de? _________.  Você já 
tentou andar no escuro? Aposto que você teve dificuldade e provavelmente topou em algo 
pelo caminho. Assim é a vida sem Deus para guiar seus passos, é cheia de incerteza e 
insegurança, com medo de tropeçar ou bater em algo e se machucar. Mas se você deixar 
Deus entrar e iluminar seus passos e suas atitudes, você não vai se machucar (Sl 37:23-
24). Agora leia Mt 5:15 e relacione com o que você já aprendeu hoje: _______________ 
___________________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Faça um desenho desse versículo e memorize-o. (  ) Fiz o desenho.  
 

NÃO TIRE FÉRIAS DA PALAVRA DE DEUS 
Ela é nosso alimento para vencer as dificuldades e tentações da vida, 
você deve se alimentar dela diariamente. Como você leu no versículo 
de hoje, somente a Palavra é luz que te guia pelo caminho certo, se 
você não quer se afastar de Deus, não pode se afastar da Sua 
Palavra. 
Lembre-se do que Mt 5:15 diz e deixe que a luz de Deus te ilumine a ponto de não 
iluminar somente o seu caminho, mas que você tenha tanta a palavra de Deus na sua vida 
que os que estão ao seu redor possam enxergar o caminho de Deus através da luz Dele que 
está em você. Esse é o maior desejo de Deus e de seus líderes para você nessas férias, 
adolescente. 
O Salmo 119 é uma declaração de amor à Palavra de Deus, existem neste salmo dezenas 
de versículos que demonstram claramente o amor do Salmista pela Palavra, como por 
exemplo, o versículo 97: “Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro”.  Relacione as 
colunas e veja as lições que o Salmista deixa para você sobre a Palavra de Deus: 

a) Sl 119:14 (   ) Devo desejar conhecer a Palavra. 
b) Sl  119:20 (   ) Devo suspirar pela Palavra de Deus. 
c) Sl 119:23 (   ) A Palavra de Deus é minha conselheira. 
d) Sl 119:24 (   ) O amor pela Palavra me dá paz e não me deixa tropeçar. 

                  NÃO TIRE FÉRIAS 
                                   DE DEUS 
 

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu 
caminho” Salmo 119:105 



e) Sl 119:50 (   ) A Palavra de Deus me ajuda a passar pelo sofrimento. 
f) Sl 119:62 (   ) Devo agradecer a Deus pela Palavra Dele. 
g) Sl 119:92 (   ) A Palavra de Deus é melhor que todas as riquezas. 
h) Sl 119:131 (   ) A Palavra de Deus me consola e me dá vida. 

i) Sl 119: 
147-148 

(   ) Mesmo que algumas pessoas se voltem contra mim, não devo deixar 
de meditar na Palavra. 

j) Sl 119:165 (   ) Devo meditar na Palavra em qualquer momento de madrugada ou ao 
deitar. 

DECIDINDO: Acredite, essa vai ser a decisão mais difícil de você cumprir, mas torcemos 
para que você realmente consiga, pois, essa é a decisão que pode não parecer, mas é a 
decisão que muda sua vida. (  ) Decido que durante o período de férias do Nova Teens 
continuarei a ler a Bíblia e meditar diariamente. 
COMPARTILHANDO:  Nesse exato momento, existem muitas pessoas pelo mundo 
todo que gostariam de poder ler suas bíblias livremente, mas não podem porque são 
perseguidas. Agradeça a Deus pelo privilégio de poder desfrutar das maravilhas da Sua 
poderosa Palavra. Ore com o coração grato.  
 

Terça-feira: Na Oração 
 
 
 

ENTENDENDO: O que o versículo quer dizer com “persevere nisso” (Se não souber o que 
significa PERSEVERAR procure no dicionário): _____________________________ 
Você acertou se disse que significa insistir e continuar orando sempre. Agora pense: 
Quantas vezes por dia você tem se comunicado com Deus? ____________. Você tem 
agradecido a Deus pelas suas orações atendidas? ______.  O versículo acima incentiva que 
o cristão deve dedicar-se à oração. Além disso, precisa exercitar a gratidão quando 
receber sua resposta, seja positiva ou negativa, pois Deus sabe o que é melhor para você 
(Rm 8:28). Deus adora quando você ora adolescente (Pv 15:8).  
MEMORIZANDO: Para ajudar na memorização do versículo, complete os espaços em 
branco e depois o escreva no caderno até conseguir falar sem olhar. “Não se __________ 
de _______; __________________ nisso; esperem pelas _____________ de ______ 
e lembrem-se de _______________ quando elas _____________”. Cl. ___:2. Se quiser 
ir além, decore também 1 Ts 5:17.  (  ) Decorei. 
 

NÃO TIRE FÉRIAS DA ORAÇÃO 
Orar é falar com Deus, é usar a linguagem para se comunicar com o 
Senhor, é simplesmente conversar com Ele. A oração aprofunda o 
seu relacionamento pessoal com o Senhor, sendo uma via de mão 
dupla, onde você fala e deve estar disposto a ouvir Sua resposta. 
Leia Dn 6:7-11 e responda: Quem orava todos os dias? _____________ e quantas vezes 
ao dia? ________. Agora leia Neemias 1:4,11; 2:4 e 6:9 e marque quem também orava 
em todos os momentos: (   ) Esdras   (   ) Neemias  (   ) Josias. 

“Não se cansem de orar; perseverem nisso; esperem pelas respostas de Deus e 
lembrem-se de agradecer quando elas vierem. Cl 4:2 (Viva) 

 



 
Há vários exemplos na Bíblia de pessoas que se aproximavam de Deus para conversar, 
falar da vida, dos problemas, das alegrias e tristezas. Leia os versículos a seguir e 
preencha o quadro com outros exemplos bíblicos de oração: 

Versículos Quem 
Orou? O que pediu? O que aconteceu? 

Gn 24:12-
27 

   
 

2 Rs 20:1-
11 

   
 

I Sm 1:10-
20 

   
 

João 
11:41-44 

   

Tg 5:17-18 
 

   

Pense Nisso: Deus quer ouvir a sua voz diariamente, sentir o que você sente; 
conte a Ele como foi seu dia, aquilo pelo que você é grato ou aquilo que está te 
deixando ansioso, leve todos os seus problemas a Deus. Nem sempre suas orações 
serão atendidas rapidamente, mas Deus ouvirá você desde a primeira vez que 
falar com Ele. Deus se alegra quando você conversa com Ele e, não apenas isso: 
Ele escuta suas orações com muita atenção (Sl 34:15). Como diz o versículo 
acima, não se canse de orar, persevere na oração. Através da oração você cria 
laços de intimidade com Deus. 
DECIDINDO: Você tem reservado tempo para conversar com Deus? Em uma escala de 0 a 
10 como está sua vida de oração? ____. Nessas férias, não tire férias de Deus! (  ) Decido 
que vou falar (orar) com Deus todos os dias, como falo com meu melhor amigo(a). (  ) Vou 
orar para agradecer o que Deus faz por mim, e, não apenas para pedir. (  ) Decido que vou 
orar pelo ministério _____________ do Sonho de Natal (  ) Decido que irei orar pelo meu 
colega de GA durante esta semana, escreva o nome: _________________________.  
COMPARTILHANDO:  Como o assunto de hoje é sobre oração, nada melhor do que 
terminar essa meditação orando. Converse com Deus sobre sua vida, seus medos e sonhos. 
 

Para Refletir: Neemias mesmo liderando uma grande obra e estando muito atarefado, 
ele reservava tempo para conversar com Deus, pois sabia que isso era muito 
importante para sua vida. Neste final de ano, sua vida vai estar bem agitada, últimas 
provas escolares e Sonho de Natal, mas você não pode usar isso como desculpa para 
não falar com Deus, pois “não tem tempo”, pelo contrário você deve ser aproximar 
mais Dele, conversar com Deus, pedir para Ele te ajudar nas provas, orar pelo Sonho 
de Natal, por cada Ministério, por todos participantes, pelas pessoas que vão assistir, 
pela salvação destas pessoas, motivos não faltam para você falar com Deus e não se 
esqueça de agradecer por mais um ano e por tudo que Senhor fez em sua vida. 
 
 

 
 



Quarta-feira: Na Comunhão 
 
 

 

 
 

ENTENDENDO: Amar não é uma tarefa tão fácil quanto pensamos, o amor mais que um 
sentimento bom e bonito, envolve várias atitudes como: oferecer ajuda, dar uma carona, 
conversar com as pessoas, consolar, ouvir um irmão que esteja enfrentando uma situação 
complicada. Amar é demonstrar em atitudes, e isso requer esforço e até mesmo 
disciplina. Vamos aprender um pouco mais sobre este tão admirado mandamento?  Leia 
Salmos 133:1 e João 13:35 e compare com o versículo de hoje: ____________________ 
__________________________________________________________________ 
Marque um X nas atitudes que demonstram amor e união: (  ) Falar mal do outro. (  ) 
Aconselhar o outro a fazer o que é certo. (  ) Pagar um lanche. (  ) Não se importar se o 
outro passa por uma dificuldade. (  ) Ajudar a meditar. (  ) Orar pela pessoa. (  ) Não 
corrigir o outro quando está pecando. A comunhão significa união de irmãos que 
compartilham o que tem em comum, ou seja, que compartilham momentos e atitudes que 
agradam ao Senhor, com amor verdadeiro, sem fingimento. 
MEMORIZANDO: Como o tema hoje é união, decore o versículo e fale para alguém sem 
olhar.  (  ) Ok, decorei e falei. 
 

NÃO TIRE FÉRIAS DA COMUNHÃO 
Comunhão nada mais é do que a soma de amor com união. Porém, 
essa comunhão não deve ser com qualquer pessoa, mas apenas com 
quem têm coisas em comum com você, ou seja, seus irmãos em 
Cristo. Você não deve ter comunhão com as coisas desse mundo e 
com pessoas que não servem ao nosso Deus. At 2:42-47 mostra a comunhão entre os 
primeiros cristãos, que tinham o único objetivo de glorificar a Deus, leia e diga  no mínimo 
3 coisas que eles faziam que demonstrasse o amor um para com os outros: ____________ 
________________________________________________________________ 
 

 

É importante não deixar a comunhão acabar em nenhum momento. Neste período de férias 
para você manter a comunhão com seus irmãos, siga as seguintes dicas: 
1) Agradeça e ore pelos irmãos (Fl 1:3-4); 
2) Mantenha o contato (1 Ts 5:26-27). Use a tecnologia de boa forma. Mensagens e 
ligações aproximam as pessoas. Momentos juntos pessoalmente também, fortalece os 
laços de amizade e comunhão; 
3) Ajude sempre que puder (Gl 6:10; Pv 3:28). Mostre atitudes. Esteja disposto a 
aconselhar, meditar junto, pagar um lanche, ajudar em alguma tarefa. Por fim, não 
esqueça: o propósito maior da comunhão é aproximar você de Jesus. Atenção!!! Se você 
está no meio de pessoas onde só tem bagunça, sem preocupação com o que Deus pensa, 

“Continuem a amar-se uns aos outros com amor fraternal verdadeiro.” Hb 13:1 
(Viva) 

Para Refletir: Seus irmãos, líderes e amigos do Nova Teens são as pessoas certas 
para se ter comunhão, pois têm muito em comum com você. O desejo de haver 
comunhão vem do próprio Deus, porque Deus é amor. Se você ama, você permanece em 
Deus, e quem quer amar a Deus deve amar o seu irmão (1 João 4:20-21).  
 
 

 



isso não é comunhão. Para ser comunhão o objetivo tem que ser agradar a Deus, as 
brincadeiras, conversas e diversão devem ser agradáveis ao Senhor Jesus. E lembre-se: 
amar o nosso irmão é amar a Deus em primeiro lugar. 
Como você já aprendeu, a base da união é o amor por Cristo e pelos irmãos, então leia os 
versículos a seguir e liste 10 maneiras que podemos está amando nossos irmãos e 
mantendo a comunhão com eles. 
Rm 12:10  Ef 4:2  
Cl 3:9  Cl 3:13-14  
1 Co 12:25  Rm 15:30  
Hb 10:24  Tg 4:11  
Hb 3:13  Tg 5:9  

É muito bom ter amigos e o melhor de tudo é fazer novos amigos. Agora faça uma análise: 
Numa escala de 0-10 como anda sua união com os seus amigos do Nova Teens? _____. 
Coloque aqui o nome de 3 amigos(as) do Nova Teens: ____________________________ 
_________________________. E aí, você está amando pouco ou muito essas pessoas? E 
seus líderes? Quando e quanto você está amando? Será que você só reclama e dá trabalho 
ou você os ajuda? 
DECIDINDO: Depois da reflexão é hora de decidir. Exercite a comunhão, inclusive nas 
férias. (  ) Vou escolher um dia da semana para orar pelo meu GA e por meu líder, orar 
toda semana. (  ) Vou tirar um tempo na semana pra conversar com meu líder e perguntar 
se precisa de alguma ajuda. ( ) Vou ajudar novas pessoas a se enturmarem (O Sonho de 
Natal será uma ótima oportunidade para conhecer adolescentes e convidá-los para as 
programações de 2017).  
COMPARTILHANDO: Compartilhe com Deus as suas dificuldades de amar e peça ajuda e 
sabedoria e, acima de tudo, força para cumprir sua decisão. Seja um adolescente cuja 
marca é amor! Peça de quem criou o amor: Deus! Se quiser ajuda, ligue para seu líder e 
conte sua decisão. ;D 
 

Quinta-Feira: Na Obediência 

 
 
 

ENTENDENDO: Para estar sempre em comunhão com Deus, é essencial que você seja 
obediente. E, para isso, é preciso viver a Palavra de Deus. Vamos entender melhor a 
relação desse versículo com o tema de hoje. Responda: 
O que significar praticar algo? ____________________________________________ 
Explique o que é ser um ouvinte __________________________________________ 
O que isso tem a ver com enganar a si mesmo? ________________________________ 
________________________________________________________________ 
Agora, troque as palavras originais por sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo 
sentido, para entender ainda mais o contexto do versículo: 
 
Sejam__________palavra, e não apenas___________, ___________ a si mesmos.                Nova 
           Teens 

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos”. 
Tg 1:22 

 
 

 



Responda: O versículo fala sobre enganar a si mesmo. Que outras pessoas você pode 
enganar, e em quais situações? _________________________________ 
____________________________________________________________ 
Qual a única pessoa que você não pode enganar? O que você acha que Ele pensa sobre a 
desobediência? ____________________________________________________. 
MEMORIZANDO: Memorizar o versículo faz parte da sua obediência a Deus. Afinal, a 
Bíblia fala que devemos guardar a Palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ele 
(Sl 119:11). Por isso, não perca mais tempo e memorize o versículo de hoje. Não engane a si 
mesmo! Dê o seu melhor para Deus em obediência! (  ) Memorizei. 
 

NÃO TIRE FÉRIAS DA OBEDIÊNCIA 
Obedecer é uma atitude que tem grande valor para Deus, e sabe por 
quê? Leia João 14:21 e responda o porquê: _________________ 
___________________________. Quando você obedece, você 
mostra que O ama. Você conhece a história de Abraão? Ele sempre 
foi obediente a Deus (Leia Gn 12:1-4; Gn 22:1-12). Qual foi a ordem que Deus deu a 
Abraão? ____________________________________. Por que Deus lhe mandou fazer 
isso? O que Deus queria fazer de Abraão? ________________________________ 
________________.  No verso 4 de Gn 12, vemos qual foi a atitude de Abraão em 
relação à ordem de Deus. O que ele fez?____________________________________. 
Agora para encontrar as respostas da Palavra Cruzada, responda o que se pede a seguir:  

-Vertical: 1."Não toque no rapaz", disse o 
anjo. “Não lhe faça nada”. Agora sei que você 
__________ a Deus, porque não me negou 
seu filho, seu único filho; 3. Região onde 
Deus mandou Abraão ir para sacrificar seu 
filho?; 4. Qual o nome do filho de Abraão?  
–Horizontal: 2. O que Abraão disse quando 
Deus o chamou? 
- Quando Isaque pergunta a seu pai onde 
está o sacrifício, o que Abraão responde? 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pense Nisso: Abraão sempre confiou em Deus e mesmo que fosse preciso sacrificar seu filho, 
ele estava disposto a obedecer a Deus. Você consegue perceber o quão extremo isso é? E que 
mesmo assim Abraão foi capaz de fazer, e você, adolescente, não quer obedecer nem nas 
pequenas coisas, pois prefere a aprovação dos colegas da escola do que agradar a Deus, e às 
vezes parecer “quadrado”. Ser filho de Deus é uma decisão radical e que não pode ser feita 
pela metade, Deus quer você por inteiro, não só uma parte. Muitas vezes obedecer a Deus irá 
doer, e nem sempre vamos estar alegres, mas nunca esqueça de que Deus sabe o que é melhor 
pra você, pois Ele te fez, então assim como Abraão, não hesite em obedecer a Deus. A palavra 
de Deus nos diz que para Ele importa muito mais que O obedeçamos, do que fazer grandes 
coisas aos olhos dos homens (1 Sm 15:22). Você pode participar do Nova Teens, pode 
continuar indo para os cultos da igreja, mas está obedecendo a Deus? Está realmente vivendo 
a Palavra? Você nunca se arrependerá de obedecer, mas se fizer o contrário, irá sim! 



 
Veja as instruções que Deus nos dá sobre viver e praticar a Sua Palavra. A obediência é 
um degrau que nos leva pra perto de Deus!  
                                      O que mais chamou a minha atenção foi:__________ 
DEUS    1 Jo 2.29     _____________________________________________ 
  1 Jo 3.7    Em quais situações posso colocar em prática?______  
   Jo 3.21    ____________________________________________ 

 1Jo 3.10  ____________________________________________ 
DECIDINDO: Decida não apenas ouvir e estudar a Palavra, mas realmente vivê-la e 
permitir que ela transforme a sua vida. Decida ter um relacionamento profundo com Deus 
e jamais tirar férias Dele. Decido: (   ) Obedecer a Deus mesmo quando não for minha 
vontade. (   ) Ler a Bíblia, procurarei maneiras de colocá-la em prática na minha vida, 
obedecendo aquilo que Deus me mandar. 
COMPARTILHANDO:  Tenha um momento especial de oração com Deus. Separe um 
tempo de qualidade para apresentar suas decisões diante Dele. Esteja em comunhão com 
Ele independentemente de estar na igreja, no Nova Teens ou em qualquer outro lugar.  
 

Sexta-feira: Na pureza 
 
 

 
ENTENDENDO: Marque a resposta correta com X. Impureza é: ( ) Tudo aquilo que 
contamina a sua vida e afasta você de Deus. (  ) Tudo aquilo que purifica a sua vida e 
aproxima você de Deus. Ser santo significa: (  ) Fazer tudo o que der vontade sempre. (  ) 
Afastar-se das coisas que desagradam a Deus. As opções corretas são a primeira e em 
seguida a segunda. Deus chamou você para ser santo e puro, ou seja, separado do pecado, 
das coisas que te contaminam e fazem você viver longe da presença e comunhão com Deus. 
MEMORIZANDO: Memorize escrevendo para você: “Porque Deus não me ____________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

NÃO TIRE FÉRIAS DA PUREZA 
Há dois homens registrados nas Escrituras que mesmo em condições muito difíceis 
continuaram fiéis a Deus e se mantiveram puros. Vamos aprender hoje com eles.  Leia Gn 
39:1-10; Dn 1:6-20 e responda:  
- Como José foi tentado? _______________________________________________ 
- O que ele fez para continuar puro? _______________________________________ 
- Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com os alimentos oferecidos pelo rei 
(naquela época eram impuros; os judeus que comessem cometiam pecado). O que Deus deu 
a Daniel e seus amigos? _________________________________________________ 
Pense nisso! O Senhor abençoou José, Daniel e seus amigos, colocando-os em 
lugares de destaque, e tornando-os exemplos para o povo das terras onde 
estavam. Assim, Deus deu exemplos para você de como é possível se manter puro 
e santo, em todo momento e situação. A impureza e a imoralidade não deixam 
você ter comunhão e um relacionamento verdadeiro com Deus, pois o principal 

“Porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza nem cheios de 
imoralidade, mas para ser santos e puros” 1 Ts 4:7 (Viva) 



atributo de Deus é a santidade. Logo, se você tiver uma vida cheia de impurezas 
(no falar, olhar, ouvir, pensar, vestir, agir), você se distancia do Senhor. Se quer 
realmente agradar a Deus, fuja dos desejos malignos da juventude (2 Tm 2:22). 
Não brinque com o pecado: “ficar”, ver pornografia, falar imoralidade. Deus te 
chamou para ser santo e você é separado para ser como Ele (1 Pe 1:16). Lembre-
se de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares (Pv 15:3) e tudo o que se 
faz escondido um dia Deus mostrará a todos (Lc 12:2). Fique firme lendo sua 
Bíblia, orando a Deus e vigiando nessas férias e você conseguirá se manter puro. 
Se estiver com alguma dificuldade na sua pureza, ligue para seu líder, peça ajuda. 
Deus quer que você viva em pureza e aproveite todos os benefícios que ela traz. 
Leia as passagens a seguir e ligue os benefícios de um coração puro com sua 
referência: 
Só os puros de coração verão a Deus                    • •   Sl 73:1 
Os puros de coração são felizes (bem-aventurados)    •    •    Hb 12:14 
Aproxima você de Deus                                    • •    Mt 5:8 
Bondade do Senhor para você                             • •    Tg 4:8 

Leia os versículos a seguir e descubra a quais desenhos abaixo cada um se 
refere: Jó 31:1; Sl 51:10,17; Pv 1:10; Fp 4:8. Após isso, escreva com suas 
palavras a lição do versículo: 

DECIDINDO: Apesar de o Nova Teens entrar em férias e retornamos às atividades 
somente em 2017, decida não tirar férias de Deus, nem da busca por uma vida pura. 
Decido nessas férias: (  ) Não deixar nada imoral entrar no meu celular, no computador. ( ) 
Não ver cenas ou piadas imorais na TV. (  ) Não me associar com pessoas que se dizem 
cristãs e são imorais. Outra decisão: (  ) ____________________________________ 
COMPARTILHANDO:  Esta é uma sugestão de oração. Fale com Deus sobre suas 
férias: “Senhor, é muito bom ser seu filho (a) e viver na sua presença. Que eu não tire 
férias de Ti nessa época das férias do Nova Teens, pelo contrário, me ajude a viver em 
pureza e santidade”.  

Figuras (Emojis) Versículo Lição/Ensinamento 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  


