
 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

Segunda-feira: 1º. Alvo: Obedecer 

 
 

 

ENTENDENDO: O que Deus promete para as pessoas que obedecerem aos se mandamentos? 

_________________________. Coloque aqui o significado de mandamentos? ________________ 

___________________________________________________________________________ 

Quando você obedece a Deus está tomando as decisões certas que Ele tem para sua vida, e isto é 

adorá-Lo de todo coração. A verdadeira adoração ao Senhor é um coração obediente a sua Palavra. 

MEMORIZANDO: Para obedecer a Deus, você deve conhecer sua Palavra. Decore o versículo de hoje 

com gestos. Não pule este passo. 

TIRANDO A LIÇÃO: Esta semana iremos falar sobre como ter uma adolescência e uma vida com 

propósito. Adorar a Deus é o seu primeiro propósito, e isto significa celebrar a presença de Deus e 

honrá-Lo com seu estilo de vida. E sabe quando isto acontece? Quando você obedece ao Senhor em 

qualquer circunstância, mesmo não entendendo o propósito Dele. Você conhece a história de Abraão, 

ele foi um homem que sempre obedecia a Deus, não importava o que Senhor pedia (Leia Gn 22:1-18), 

nesta passagem que você leu, temos um exemplo de como Abraão amava a Deus sobre todas as coisas, 

a ponto de sacrificar seu próprio filho.  E você tem obedecido ao Senhor? Existem coisas que você 

tem dificuldade de entregar aos cuidados de Deus? Aquele que tem como primeiro propósito de vida 

adorar ao Senhor e obedecê-lo, tem a ELE como o número 01 em tudo. Aprendendo Mais: Muitas 

pessoas acreditam que adoração está ligada somente a música, mas isto é ter um pensamento 

limitado, pois ela pode ser expressa de várias maneiras. Relacione os versículos abaixo e veja como 

adorar a Deus no seu dia a dia 

Mt. 26: 41; Tg. 5: 16-18 (   ) Ofertando com amor  

Jo 17:17 e Dt 31:11 (   ) Quando você toma a decisão de se batizar 

2 Co. 9: 7-8 (   ) Orando 

Rm 6: 3-4 (   ) Quando estamos em comunhão 

1 Jo. 1: 7 (    ) Meditando na Palavra de Deus 

DECIDINDO: Quando dedicamos o nosso tempo ao Estudo da Palavra estamos obedecendo ao 

Senhor, então decida: (   ) Decido obedecer a Deus, por isso vou meditar os 5 dias da semana.    
COMPARTILHANDO: Senhor, quero te pedir perdão, pois muitas vezes sou desobediente. Mas 

desejo ser um verdadeiro adorador e foi me esforçar para sempre Te obedecer. 

Terça-feira: 2º. Alvo: Crescer 

 

 
 

ENTENDENDO: O que o leite representa para os recém-nascidos? _______________________.  

No versículo, o que representa o leite espiritual puro? __________________________________. 
Como se sabe o leite é cheio de nutrientes e é a principal fonte de alimentação para os bebês. Você e 

eu, como cristãos, devemos nos alimentar diariamente da Palavra, ela é nossa principal fonte para ter 

um crescimento saudável e feliz. 

“Vocês terão bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje 
lhes estou dando; ” Dt 11:27 

 

“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por 
meio dele cresçam para a salvação” 1 Pe 2:2 

 

5 Alvos de deus para 

 minha vida 
                                  
                     
                  
                       
 



MEMORIZANDO: Memorize o versículo e depois fale em voz alta como se estivesse falando para o 

Senhor. Repita 3 vezes.  

TIRANDO A LIÇÃO: Crescer. Quando você lê essa palavra o que lhe vem à mente? Se você imaginou 

altura, beleza, chegou bem perto. Mas aqui estamos falando de crescimento no conhecimento em 

Cristo e da sua Palavra. Quando Jesus esteve aqui na terra a Bíblia fala que ele crescia em sabedoria, 

estatura e graça (Lc 2:52). E assim deve ser seu crescimento: físico (estatura), mental (sabedoria) e 

espiritual (graça). Para você crescer em sabedoria e graça, você deve buscar conhecer mais de Deus e 

da sua Palavra. Você aprende a Palavra de Deus meditando, com os ensinos dos cultos e GA e 

memorização. A liderança do Nova Teens não faz estas atividades pensando em como você pode 

conseguir pontos para tão sonhada viagem para Beto Carreiro ou qualquer outra premiação, e sim para 

te ajudar no seu crescimento espiritual. Você pode estar deixando de meditar e participar dos 

desafios porque não quer ou não pode viajar, mas saiba que você está saindo perdendo, porque está 

deixando de crescer espiritualmente. Agora pense: Você é um adolescente que está buscando crescer 

mais no conhecimento de Deus? Você tem se esforçado para meditar? Não faltar nos cultos e GA? 

Cumpra o 2º propósito pelo qual você foi criado, conhecer mais e mais de Cristo.  Aprendendo Mais: 

Leia os versículos: 1 Co 3:6-7; Ef 4:16; Ef 2:211 Co 14:12, 1 Ts 3:12, Sl 119:27, Js 1:8, Cl 

2:19, Tg 1:4. Escreva 3 lições que você aprendeu com estes versículos: 
1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

DECIDINDO: As nossas decisões de hoje devem ser baseadas em crescimento, portanto (  ) Decido 

ter um horário para meditar, pois sei que isso influenciará em meu crescimento.  
COMPARTILHANDO: Fale com Senhor, Ele te ajudará a ser uma pessoa em constante crescimento. 

Certamente Ele ouvirá sua oração e verá seu esforço em cumprir suas decisões. 

Quarta-feira: 3º Alvo: Unir 

 
 

 
ENTENDENDO: Em 1 Jo 3.16 temos a definição do que é o AMOR, leia e responda aqui: _________ 

_____________. Escreva o significado das seguintes palavras: Afeição: ____________________ 

Fraternal:______________________ Honrar:_____________________. Agora reescreva o 

versículo de hoje na 1ª pessoa (como se estivesse falando o versículo pra você mesmo): “Eu devo ___ 

_________ _________________________________________________________________” 

MEMORIZANDO: Como o tema hoje é união, decore o versículo, ligue para um amigo seu do Nova 

Teens e fale a ele, sem olhar, o versículo de hoje. (  ) fiz a tarefa. 
TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu falar de Paulo? Ele foi um grande missionário, sua missão era 

levar a verdade sobre Jesus a todos não judeus, os chamados gentios, por amor a Cristo ele passou 

por muitas situações difíceis ( Leia 1 Co 11: 23-28). Mas Paulo não sentia só, ele tinha amigos com 

quem podia contar, em todas as cartas que ele escreveu, no final tem saudações a várias pessoas que 

o ajudavam em oração, financeiramente, com hospedagem, pessoas que o tratava com amor, apesar da 

distância que Paulo se encontrava, eles eram unidos no amor de Cristo.  A palavra de Deus diz que 

você deve amar o seu amigo como a um irmão de sangue, pois na verdade vocês são de fato irmãos pelo 

sangue de Cristo. Além disso, o amor deve ser seguido de respeito (honrar) e ajuda mútua, pois como 

amar alguém e não fazer nada por essa pessoa? Faça novas amizades, preserve seus amigos, não 

brigue por qualquer besteira, incentive seu amigo a meditar, ore pela vida dele, não fale mal dele e 

nem faça fofocas.  Se você estiver fazendo estas coisas, estará cumprindo o propósito de “UNIR”. 

Aprendendo mais: A base da união é o amor por Cristo e pelos irmãos, então leia os versículos a 

seguir e liste 8 maneiras de podermos estar amando nossos irmãos: Rm 12:10; 1 Co 12:25; Ef 4:2; 

Ef 4:32; Cl 3:13; Gl 5:26; 1 Ts 4:18; Rm 15:30; 2 Co 2:8; Cl 3:9; Tg 4:11; Tg 5:9; Gl 5:15; 

Rm 12:15; 1 Co 12:16;  

“Amem-se uns aos outros com afeição fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros” 
Rm 12.10 

 



 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

É muito bom ter amigos e o melhor de tudo é fazer novos amigos. Agora faça uma análise: Numa 

escala de 0-10 quanto 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? Reflita. 
DECIDINDO: Depois da reflexão é hora de decidir. (  ) Vou fazer 3 novos amigos na sexta-feira no 

Nova Teens, coloque o nome deles aqui quando os 

conhecer:___________________________________________________________________. 

(  ) Vou ajudar novas pessoas a se enturmarem.  

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. 

Quinta-feira: 4º. Alvo: Servir 

 
 

ENTENDENDO: O que o versículo acima quer dizer? Marque um X nas 

alternativas corretas: (  ) Fazer bem feito somente o que for para a igreja.   

(  ) Somente as coisas boas que você gosta de fazer. (  ) Fazer bem feito até 

as coisas que você não gosta de fazer. (  ) Seja o que for ou para quem for, 

você deve fazer bem feito, como para Deus.  Agora responda: O que 

significa fazer algo de todo o coração?____________________________ 

 Como se devem fazer as coisas quando sabemos que é para Deus?_________________________ 

 Pesquise o significado da palavra “servir”e faça uma relação com o versículo de hoje:___________ 

___________________________________________________________________________ 

Tudo o que você faz, até as coisas do seu cotidiano, deve glorificar a Deus. Se Jesus é seu Senhor, 

então você é servo Dele e deve servi-lo com o seu melhor (1 Co 10.31). 

MEMORIZANDO: A principal característica do servo de Deus é a obediência, portanto, decore o 

versículo agora e só depois passe para a outra etapa. (  ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Hoje falaremos sobre uma das coisas mais difíceis da vida cristã: SER SERVO. 

Naturalmente, você gosta mais de ser servido do que de servir. Entretanto, “fomos comprados por 

alto preço” (1 Co 6:20a), assim, somos escravos de Cristo, tudo o que temos é Dele e devemos ser 

servos, tanto Dele quanto dos nossos irmãos. Jesus nos deu o maior exemplo, Ele veio ao mundo para 

servir e não para ser servido (leia João 13:1-17). Assim, a exemplo do próprio Deus, você precisa 

arrumar formas de servir a Cristo em qualquer lugar. Na igreja, você pode servir sendo obediente e 

prestativo, ou seja, quando um líder precisar de algo, você deve oferecer sua ajuda, como: carregar 

as cadeiras, ajudar nas limpezas das salas, trazer um material para ajudar no ministério. Em casa, 

você pode arrumar o quarto, lavar a louça, varrer a casa, o pátio, quintal. Sirva também ajudando seus 

irmãos, ajude na meditação de um (a) amigo (a). Em tudo você deve dar o seu melhor, pois tudo que 

você faz reflete Cristo, assim, seja qual for a tarefa, para quem for ou onde for, faça o melhor, como 

para Deus. 

Desafio: Leia os versículos a seguir e comente um princípio que extraiu da leitura deles: 

 

 

 

 

 

 

Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. 

Colossenses 3:23 

Mt 20:28 
Gl 5:13 

Fl 2:7 2 Tm 2:23-24 
Hb 6:10-12 1 Pe 2:13-17 

1 Jo 3:16 

Comentário: 



Agora encontre as palavras do 

quadro ao lado, usando as dicas  

da tabela. No final, descubra o 

que devemos fazer para se  

parecer com Cristo: 

___________.   

DECIDINDO: Seja um(a) 

servo(a). Treine isso para o seu 

caráter. Decida: (  ) Sempre que puder, vou me oferecer para ajudar na limpeza das salas. (  ) Fazer o 

meu melhor nas minhas tarefas de casa e da escola, como para o meu Senhor.  

COMPARTILHANDO:  Agora converse com Deus, apresente ao Senhor as suas decisões e peça 

ajuda para você ser um(a) servo(a) cada dia melhor, para conseguir cultivar isso em seu caráter. 
 

Sexta-feira: 5º. Alvo: Anunciar 

 
 

ENTENDENDO: O que significa evangelho? Significa Boas Novas ou boas notícias. O mandamento 
acima é de que nós precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem se enquadra no termo 

“todas as pessoas”? (  ) minha família, (  ) meus colegas de sala de aula, (  ) todas as pessoas que 

convivo. Com filhos de Deus, essa é a nossa missão, levar a sua Palavra a todos. 
MEMORIZANDO: Memorize os versos de hoje e revise todos os versos da semana (  ) memorizei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Se você frequenta o Nova Teens já sabe sobre o sacrifício de Jesus por você, 

o grande amor que Ele demonstrou por cada um de nós. Você já aceitou Jesus como Senhor da sua 

vida???? Se a resposta for sim, você deve compartilhar essa história de amor com seus amigos, 

família, aqueles que te cercam. Convide seus amigos para as programações do Nova teens, siga tudo 

aquilo que você tem aprendido nas meditações e cultos, e peça que Deus use você para evangelizar as 

pessoas. Leia os versículos e tente resumir com suas próprias palavras cada um deles: Exemplo: Rm 

1:16 – não devo me envergonhar do evangelho. Agora é sua vez: Mt 24:14 ____________________ 

________________; Mc 8:35 ________________________________; 1 Co 9:16 _________ 

_____________________________; Rm 10:14-15 ___________________________ 1 Ts 2.2 

____________________________; I Tm 1.15 ___________________________ At 10.42 

______________________________ 

Desafio: Vamos lhe propor cinco passos para que você possa aprender a evangelizar um amigo, do qual 

vamos chamar de Desafio da Evangelização entre Amigos.  

Evangelização Entre Amigos 

1º. Passo Diga a um amigo que você é cristão 

2º. Passo Convide seu amigo para um encontro do Nova Teens 

3º. Passo Explique a seu amigo porque você é cristão 

4º. Passo Conte como você se tornou cristão 

5º. Passo Pergunte a seu amigo se ele gostaria de se tornar cristão. 

Você não precisa fazer todos esses passos no mesmo dia, um passo de cada vez, faça convites para 

ele visitar sua igreja, conte que Jesus fez por você e por fim faça a pergunta (5º. Passo) Qualquer 

dúvida peça ajuda ao seu líder. 
DECIDINDO: Jesus nos deixou este mandamento, de continuar seu trabalho de levar o Evangelho às 

pessoas, não apenas falando do Evangelho, mas dando bom exemplo em suas ações, orando pela salvação de 

uma pessoa e convidando para visitar sua igreja. Agora faça suas decisões. (  ) Decido orar pela conversão do 

(a) __________ durante esta semana. (  ) Decido convidar  (escreva o nome de um amigo) ____________ 

para participar do culto do Nova teens nesta próxima sexta-feira.  

COMPARTILHANDO:  Ore compartilhando suas decisões com Deus, pedindo oportunidade e coragem 

para falar sobre Jesus e de tudo o que Ele fez por você.  

O que o artista espera  P     O 

Freguês   I     

Advertência severa C    U   

Precioso/importante     O  O 

Viagem/dar uma volta   S    O 

O garçom usa     A T  

"Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas" Mc 15.16 


