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APRESENTAÇÃO

Este material de Pequenos Grupos foi elaborado com muito carinho por Alex, Cleiton e Priscila, os quais
abraçaram a ideia de preparar os temas em um curto espaço de tempo. Eles foram inspirados pela Semana
de Oração do pastor Ronaldo Arco, e começaram a trabalhar com o título “Não Me Leve a Mal” e prepararam 40 estudos, bem dinâmicos e apropriados, com o objetivo de fazer nossos adolescentes crescerem
espiritualmente.
Queremos agradecer profundamente por este trabalho; certamente, ele será de grande valia para a caminhada de nossos adolescentes.
Que Deus use poderosamente a cada líder e participante!
Querido professor, lembre-se de ter uma hora tranquila no Pequeno Grupo, mas que sejam momentos alegres e
muito espirituais para seus adolescentes. Prepare um bom programa, onde os adolescentes participem dele ativamente, quer seja nos momentos de louvor, de oração, etc...
Que estes temas sirvam de guia para cada participante, cujo respectivo texto bíblico seja a base do ensino
principal! A Bíblia deve ser lida em todas as programações, deixando bem claro o que a palavra do Senhor nos
quer ensinar.
Desejamos que, através deste material de Pequeno Grupo e com o poder do Espírito Santo, seja transmitido um diferente e especial estilo de vida, marcando cada adolescente a ser um discípulo de Jesus, no cumprimento da missão.
E que suas decisões confirmem a vida eterna com Cristo!

Muito obrigada por sua dedicação e ministério!
Graciela de Hein
DSA – Ministério do Adolescente

5

Palavras do autor do
material de origem...
Na última semana do mês de julho de 2015, tive o privilégio de realizar uma Semana de Oração especial e diferenciada em uma Comunidade Adventista, na cidade de São Paulo e fiquei responsável por levar a mensagem
para os jovens.
A semana especial teve o tema “Não Me Leve a Mal”, cuja finalidade era fazer com que as pessoas saíssem de
sua zona de conforto.
Vale ressaltar que os jovens de hoje foram adolescentes ontem, e os jovens de amanhã são adolescentes hoje.
A adolescência é uma fase da vida onde ocorrem as maiores transformações e decisões: mudança física, mental,
social, e principalmente afirmação pessoal. Por onde ir? Que caminho seguir? Por que não? Por que sim? Em
alguns casos estas perguntas são de vida ou morte!
Diante de todo esse cenário, vem a pergunta: O que fazer para que o adolescente de hoje não seja um jovem jogado na
zona de conforto amanhã?
Não me leve a mal, mas a resposta a esta pergunta só será possível mediante a materialização das verdades
bíblicas, através de decisões transformadas conscientemente em atitudes.
Através do exemplo da vida de Jesus, o Mestre dos mestres, podemos verificar que isso é possível em nossos
dias. Cristo tem muito a nos ensinar para que tenhamos adolescentes sem temor, e consequentemente resultando em jovens de valor!
Meu caro líder de adolescentes, que oportunidade você tem em suas mãos! Este material foi preparado com
muita oração, fervor e carinho para que as páginas deste guia de estudos o ajudem a levar seus adolescentes,
sob a batuta do Cordeiro de Deus e sem reservas, a desenvolver uma entrega total e verdadeira, caminhando e
se posicionando ao lado do nosso bom Deus, custe o que custar.
Não me leve a mal, mas reúna a turma e vamos estudar!

Pr. Ronaldo Arco
Líder de Jovens da União Central Brasileira
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Introdução ao Estudo

O guia de estudos “NÃO ME LEVE A MAL” apresenta temas elaborados nos mais sublimes detalhes dos ensinamentos do nosso Grande Mestre, Jesus Cristo, que servirão de base para uma tomada de decisão. Ao desenvolver o estudo, a Bíblia é a ferramenta que será usada pelo professor prometido – o Espírito Santo. Lembre-se que você só será eficiente se deixar primeiro o Espírito lhe ensinar.
Quando uma pessoa diz “não me leve à mal, mas...” quer dizer que a pessoa tem uma ideia contrária ao que está
sendo dito ou acontecendo, e ao mesmo tempo já se posiciona a respeito. E é exatamente o que este guia de estudos
objetiva: fazer com que seus adolescentes se posicionem, sob a luz divina, diante das diversas áreas da vida, independentemente das circunstâncias contrárias que se apresentam.
Você terá o privilégio de conduzir seus adolescentes a explorar as verdades bíblicas, a meditar em seu dia-a-dia,
a rever seus hábitos e atitudes, a trazer motivação e esperança, a provocar discussões, a estreitar os relacionamentos, a incutir o senso crítico, a fomentar a necessidade da busca da palavra de Deus, a exercitar os ensinamentos, a tomar corajosas decisões pautadas na vontade de Deus.
Todos os estudos apresentam a mesma estrutura:
1. “NÃO ME LEVE A MAL,”:
Todo estudo se inicia com esta frase, que em seguida é acompanhada de uma frase de decisão que o adolescente seja motivado a tomar, compondo assim o tema do estudo.
2. TEXTO BÍBLICO:
Passagem bíblica, contida em algum dos evangelhos, relacionando a pessoa de Jesus, na qual se baseia a
discussão.
3. INTRODUÇÃO:
Um breve comentário sobre o texto bíblico e sua aplicação dentro da proposta do estudo. É o início do texto,
contendo o tema a ser desenvolvido e exposto com muita clareza.
4. AÇÃO:
Atividade posterior à frase de decisão do tema do estudo. Este é o momento onde ocorre a fixação do aprendizado, a interação entre os participantes e o desenvolvimento das ideias para a tomada de atitude, através
das perguntas finais de discussão.
5. ATITUDE:
É o fechamento das ideias que foram apresentadas durante o estudo, levando o adolescente à tomada da
decisão proposta e à consciência do impacto desta decisão em sua vida. Contribuindo para a conclusão, há
um texto do Espírito de Profecia relacionado ao tema.
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TEMA 1
NÃO ME LEVE A MAL,
mas sim, Deus Se preocupa até
com o meu choro!
“E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde O
puseram.” João 20:13
INTRODUÇÃO:
O que dizer a alguém que perdeu uma pessoa que tanto ama? Que palavras poderiam tirar a dor da perda?
Como confortar pessoas que sofrem? Deus, por intermédio do apóstolo João, falou: “E Ele enxugará dos seus
olhos toda a lágrima” (Apocalipse 21:4), esse texto se refere a mais que simplesmente enxugar lágrimas; o
sentido real é que Deus vai nos tirar toda dor e sofrimento, e não mais teremos motivos para chorar.
Todos os seres humanos passam por momentos de sofrimento e choro na vida. Seja qual for o motivo, Deus
conhece, e não importa o tamanho desse sofrimento, Ele Se importa com você, e está disposto a não apenas
enxugar suas lágrimas, mas também a tirar sua dor.
AÇÃO:
Enumere com os adolescentes, momentos de sofrimento em que as pessoas já passaram neste mundo; desde
grandes catástrofes, como guerras e terremotos, até às coisas pessoais e simples. Leve cada um a pensar no
sofrimento de Deus ao ver Seus filhos amados passando por todas essas provações. Porém, para Deus a pior
dor será vê-los perdidos, mesmo possuindo oportunidade de salvação.
Quais são os motivos que o levam a chorar? Com que frequência, você tem dividido esses motivos com Deus?
Acredita que Ele pode tirar sua dor e curar suas feridas?
ATITUDE:
Os adolescentes devem ter um momento de reflexão e conversa pessoal com Deus. Sugerimos que eles apresentem ao Pai os motivos que os fazem chorar e quais atitudes (deles) causaram choro em Jesus.
Deus hoje quer dizer a você que, apesar de seu sofrimento, Ele está ao seu lado, e lhe dará forças para superar
cada obstáculo, até o dia em que Ele há de tirar por completo todos os motivos que o fazem chorar.
“Chegará aquele dia para Jerusalém. Jesus chorou em agonia sobre a condenada cidade, mas não a podia
livrar. Esgotaria todos os recursos. Rejeitando o Espírito de Deus, Israel rejeitara o único meio de auxílio.
Nenhum outro poder havia pelo qual pudesse ser libertado.” DTN, 410
Assista o Vídeo Tema 1: “Deus já Chorou” no Canal Victor Bejota no Youtube
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Temas para Pequenos Grupos de Adolescentes - “Não Me Leve a Mal”

TEMA 2
NÃO ME LEVE A MAL,
mas preciso crer!
“E Ele lhes disse: Ó néscios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram!” Lucas 24:25
INTRODUÇÃO:
No mundo em que vivemos, é muito comum encontrarmos pessoas defendendo e se sacrificando por um
time esportivo, um partido político, por um gosto ou por uma pessoa que considera importante, seja um
ator, cantor ou até mesmo um líder de igreja. Durante toda a História do mundo, não se encontrou um povo
que, independente de sua cultura, desenvolvida ou não, que não tivesse a prática de adorar. Alguns preferiram imagens, outros elementos da Natureza, tais como: astros ou rios importantes. Houve ainda povos que
criaram seus próprios deuses, e alguns permaneceram fiéis ao Deus que criou o Céu e a Terra.
A verdade é que o ser humano tem necessidade de confiar, de acreditar, de dedicar seus sonhos e desejos.
Muitas vezes, encontramos pessoas magoadas e arrependidas porque depositaram seus sonhos e crenças em
pessoas ou em instituições.
Hoje, Deus o convida a crer nEle, um Deus que não erra, um Deus que Se preocupa com você e que irá suprir
todas as suas necessidades, se você o permitir.
AÇÃO:
Propicie um momento de testemunhos para que cada um diga quais foram os resultados de confiar em coisas
do mundo e quais foram os resultados de depositar a fé em Deus.
O que você defende? Quais são suas crenças? Está disposto a assumir uma vida de confiança em Deus?
ATITUDE:
Entregue nomes de profetas e personagens da Bíblia a cada adolescente e sugira que cada um estude sobre
eles durante a semana. Quais foram as orientações que esses profetas nos deixaram para que hoje tivéssemos
a certeza de que podemos depositar nossa fé em Deus?
O convite de Deus é claro: “Venha e coloque seus fardos sobre Mim”. Deus não quer nenhum de Seus filhos
tristes e/ou decepcionados. No mundo em que vivemos, somente Deus pode suprir nossas necessidades;
somente Ele é digno de toda a nossa confiança, sem erro, nem mácula do pecado. Quer você também desfrutar do privilegio de ter esse Deus ao seu lado?
“Por essa referência à vida dos profetas, Jesus foi ao encontro das dúvidas de Seus ouvintes. Aos servos a
quem Deus escolhera, não tinha sido permitido trabalhar por um povo de coração duro e incrédulo. Mas os
que tinham coração para sentir e fé para crer, foram especialmente favorecidos com testemunhos de Seu
poder, por meio dos profetas.” DTN, 160
Assista o Vídeo Tema 2: “Você Acredita?” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 3
NÃO ME LEVE A MAL,
mas eu me arrependo!
“E em Seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando
por Jerusalém.” Lucas 24:47
INTRODUÇÃO:
Nos dias de hoje, admitir que está errado, parece uma atitude humilhante. O que antes era nobre, agora isto
é considerado como demonstração de fraqueza. Não possuímos a mesma velocidade para perceber o erro em
nossa vida, do que para julgar as atitudes de nossos semelhantes. É como se a misericórdia de Deus se estendesse de forma mais ampla em nossas vidas do que na vida de nosso semelhante.
A luta que temos a cada dia com o pecado, sem Deus se torna perdida. É necessário perceber que somos
todos fracos e pobres, que dependemos de Deus e só vamos obter vitória em Sua companhia. E olhar para
Jesus nos leva a perceber a condição em que vivemos e nos guia a uma atitude de arrependimento. Quer você
também conhecer esse Deus de forma mais completa, a ponto de entender sua condição e buscar, através de
Seu exemplo, arrepender-se de cada erro que já tenha cometido?
AÇÃO:
Entregue uma folha de papel e uma caneta a cada adolescente; eles deverão escrever que pecados querem
pedir a Deus ajuda para se arrependerem completamente. Depois que todos escreverem, os papéis deverão
ser queimados. Se possível, escolha ou leve alguém para contar como sua vida foi mudada ao se arrepender
dos pecados e como hoje essa pessoa consegue ser mais feliz e completa.
O que considera errado? Quais são os critérios que leva você e decidir se alguma coisa está certa ou errada?
Como tem sido a sua forma de avaliar a vida? Que erros precisam ser eliminados da sua vida? Está disposto a
entregar a vida a Jesus e permitir que Ele o conduza pelo caminho do bem?
ATITUDE:
Tenha a certeza de que Jesus conhece seus limites; Ele sabe como é viver neste mundo e conhece sua dor.
Você pode continuar lutando sozinho, sem alcançar vitória ou permitir que Deus o acompanhe e lhe dê condição para ser uma pessoa diferente.
Portanto, escolha conhecer melhor esse Pai tão maravilhoso. Estude como Ele ajudou Seus filhos a verem
a vida com outros olhos e como fez transformações em suas vidas. Você também quer ter esse Deus como
exemplo?
“Os que tivessem falado contra o próprio Cristo, não Lhe discernindo o caráter divino, poderiam receber
perdão; pois mediante o Espírito Santo poderiam ser levados a ver seu erro e arrepender-se. Seja qual for o
pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa é lavada no sangue de Cristo; mas aquele que rejeita a obra do
Espírito Santo, assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé.” DTN, 221
Assista o Vídeo Tema 3: “Eu me Arrependo” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 4
NÃO ME LEVE A MAL,
mas é tempo de pregar!
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo.” Mateus 28:19 e 20
INTRODUÇÃO:
“Ensinando-os a guardar todas as coisas que Eu vos tenho mandado; e eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos”. Amém.
Ao dar esta mensagem, Jesus tinha em mente, a preocupação de não ter nenhum de Seus filhos perdidos, pois
Ele, em Sua onisciência, conseguia ver você e os apelos que a sociedade faria no futuro a cada um dos Seus
filhos, pregando assuntos sem importância e deixando pessoas confusas. Hoje, parece que todos os assuntos
são muito importantes: esporte, fama, marcas e diversas outras coisas, porém Jesus fica sem lugar para muitos
de Seus filhos, pelos quais Ele deu a vida.
As pessoas que são chamadas por Deus, em muitas oportunidades não queriam servir como mensageiras
de Deus. Moisés, Jonas, Jeremias e Isaías, são alguns exemplos, mas para estes não houve opção; Deus quis
fazer deles mensageiros, mesmo eles não aceitando. Qual seria o verdadeiro motivo para Deus levar pessoas
a fazerem o que não concordam? Deus escolheu essas pessoas porque queria cada uma delas salvas para a
eternidade, e pregar era para elas uma oportunidade de salvação.
AÇÃO:
Relembre as histórias e os chamados de Deus para esses personagens individualmente, e aplique quais os
efeitos desses apelos na vida espiritual de cada um.
Qual a necessidade que temos de pregar? Que diferenças temos feito entre as pessoas que amamos? Até que
ponto essa pregação pode surtir efeito sobre a nossa própria vida? O que nos impede de estar mais envolvidos na pregação do evangelho?
ATITUDE:
Cada adolescente deve escolher nomes de pessoas que pretende levar para Jesus, apresentando-lhes os motivos
pelos quais, deseja ter essa pessoa no Céu.
Cada um de nós é convidado hoje a servir a Deus no ministério missionário, pela salvação das pessoas e para
nossa própria salvação. Deus o ama tanto, que deseja dar a você o privilégio de ser um mensageiro do Seu amor.
“Todas as palavras da Santa Escritura são dEle e acham-se aqui incluídas. Estas palavras têm poder para abrir
e fechar os Céus. Declaram as condições sob que os homens são recebidos ou rejeitados. Assim, a obra dos
que pregam a Palavra de Deus é um cheiro de vida para vida ou de morte para morte. Sua missão acha-se
repleta de resultados eternos.” DTN, 292
Assista o Vídeo Tema 4: “É Preciso Falar” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 5
NÃO ME LEVE A MAL,
mas eu quero entender
as Escrituras!
“E ele lhes disse: Ó néscios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram!” Lucas 24:45
INTRODUÇÃO:
Os momentos em que estamos na escola, com certeza, são marcantes na nossa vida, não apenas pelo aprendizado, mas pelo fascinante momento estudantil com os amigos; as brincadeiras, as dificuldades, até mesmo
as preocupações com as provas e trabalhos. Porém, na verdade, tudo isso vai passar e a saudade desse
momento ficará. Muitas vezes, temos interesse em alguma matéria em especial ou admiração por algum professor, e apesar de desejarmos a formação acadêmica, lamentamos o dia em que nos afastaremos.
Perguntar qual a matéria mais importante ou qual o conteúdo mais interessante seria com certeza incomum,
tendo em vista que cada um tem sua própria opinião. Entretanto, estamos certos do conteúdo mais importante da vida, e a preocupação de Jesus é que cada um dos seus entenda as mensagens contidas em seus
ensinamentos, e que durante o período de aprendizado da palavra de Deus possamos viver momentos marcantes, não para essa vida, mas para a eternidade.
AÇÃO:
Divida os adolescentes em grupos pequenos e entregue textos, aparentemente complicados, a cada grupo,
para que eles possam discutir e buscar entendimento sobre seu real significado. Ao final, apresente a explicação correta dos textos discutidos, levando cada um a ter mais curiosidade de buscar entender outros tipos
de textos.
Você conhece a Bíblia? Sabe lidar bem com ela? Possui dúvidas sobre algum assunto? Consegue ajudar outras
pessoas que questionem ou que queira entender sobre a mensagem de Deus?
ATITUDE:
Em seu ministério, Jesus tinha a preocupação de ensinar os conhecimentos da eternidade e percebia como a
influência dos costumes e dos conceitos próprios dos homens impediam seu entendimento. Nos dias de hoje,
a situação se repete, quando vemos que cada preocupação tem o seu lugar, mas e o entendimento de Deus,
qual o seu lugar na sua lista de prioridades?
Determine para sua vida um momento diário do estudo da palavra de Deus, permitindo que Ele fale ao seu
coração e entenda melhor que plano tem para sua vida. Medite nesse momento, no valor do sacrifício de
Jesus por você e pelos outros, no seu amor por nós e principalmente na Sua volta para nos buscar. Que você
possa conhecer esse Deus de amor e a Sua palavra, estando preparado para se entregar a Ele, permitindo
também que o entendimento sobre as Sagradas Escrituras seja uma realidade na sua vida. Amém.
“Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Ao trazerem à lembrança as palavras que Cristo lhes havia dito
antes da morte, entenderam mais amplamente seu significado.” AA, 19
Assista o Vídeo Tema 5: “Você Lê a Bíblia?” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 6
NÃO ME LEVE A MAL,
mas meu coração arde quando
ouço a palavra de Deus!
“E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos
falava, e quando nos abria as Escrituras?” Lucas 24:32
INTRODUÇÃO:
A grande maioria das pessoas no mundo deseja viver de forma intensa, lutar por sonhos e relacionamentos,
querer amigos verdadeiros, profissões realizadoras e momentos de alegria que sejam marcantes. Sobre a fé,
a situação não é diferente; pessoas procuram desesperadas por momentos de êxtase espiritual, cultos envolventes, pregações comoventes e fascinantes e, muitas vezes, deixam que a verdade se perca em busca do
prazer emocional.
O que realmente significa o arder do coração? Os discípulos estavam tristes porque haviam perdido seu
Mestre. Ao encontrar Jesus, seus corações ardiam porque o Espírito Santo de Deus trabalhava com eles e
por eles. Agora, a tristeza já não fazia parte de suas vidas, pois Jesus os havia consolado. A expressão “arder
do coração” é estar na presença de Deus e sentir a paz que somente Ele pode oferecer e agora, estavam preparados para o trabalho do Senhor. É impossível ter um encontro com Deus e não ficar diferente, quer você
também passar por essa transformação?
AÇÃO:
Divida os adolescentes em dois grupos. Providencie um quadro ou lousa para que todos possam acompanhar o que será escrito no quadro. Enumere com os adolescentes que mudanças uma pessoa possui, quando
encontra Jesus. Faça esta atividade avaliando as diferenças de uma pessoa cristã e também de uma pessoa
não cristã. (O quadro pode ser feito com colagem ou pintura).
O que faz seu coração bater mais forte? O que o motiva? O que o impede de viver intensamente o amor de
Deus? Que escolha você precisa tomar para que seu coração esteja mais perto da vontade de Deus
ATITUDE:
Apesar de continuar pecadora, a igreja de Jesus, liderada pelos Seus discípulos, estava envolvida na missão;
no livro de Atos isso é confirmado, pois as propriedades eram vendidas, a comida repartida, e cantavam louvores a Deus com alegria e fé.
Na atualidade, a situação é bem diferente; muitas vezes, o ciúme e a incredulidade nos impedem de viver
intensamente o amor de Deus, a ponto de não amar as pessoas, nem sentir que a volta do Senhor Jesus Cristo
está próxima. Quer você sentir o seu coração queimar pela palavra e pela vontade de Deus?
“Amava ardentemente ao Senhor, mas permitira que ciúme e incredulidade lhe tomassem posse da mente e
do coração.” DTN, 569
Assista o Vídeo Tema 6: “Tô em Paz” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 7
NÃO ME LEVE A MAL,
mas os planos de Deus são
maiores que os meus!
“E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel; mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia
desde que essas coisas aconteceram.” Lucas 24:21
INTRODUÇÃO:
Na época de Jesus, as pessoas esperavam um líder que pudesse ajudá-las a vencer o jugo romano, pois queriam se libertar dessa situação. E havia um grupo em especial, conhecido como “zelotes”, que lutava pelo que
chamavam de libertação de Israel, pois eles não queriam mais ser reprimidos e explorados pelos romanos.
Assim, ao ver Jesus, viam nEle a pessoa perfeita para essa libertação. Ele era Alguém que ressuscitava os
mortos, portanto, não haveria morte nas lutas contra os inimigos. Era Alguém que multiplicava o alimento,
por isso, não haveria fome nas batalhas. Era Alguém que curava cegos e paralíticos, e dessa forma, não mais
haveria feridos. O plano era perfeito para a vitória deles sobre os romanos, mas essa não era a vontade divina.
Com certeza, vencer os romanos não era um mal plano, afinal Israel era o povo escolhido, mas Jesus tinha
um plano maior; Ele queria a vitória contra o pecado, tanto no passado como nos dias de hoje é complicado
entender, pois Deus queria mais deles (e também quer mais de nós nos dias de hoje): o povo precisava entender
que a vitória sobre os romanos era pouca, e que era necessário ver além do que os olhos humanos viam e que
sozinhos não conseguiriam ter essa visão. Muitas vezes, ficamos presos também às vitórias desta terra. O que
você acha de tentar hoje olhar com os olhos da fé os planos que Deus tem para sua vida?
AÇÃO:
Dê oportunidade para que cada adolescente fale de seus planos como profissão, relacionamento e sonhos.
Após todos falarem, lidere uma discussão sobre como Deus deve ter participação em cada plano e qual é o
plano de Deus para cada um.
Quais são seus planos para o futuro? Deus está presente nesses planos? Você tem perguntado a Deus se
esses planos têm sua aprovação? O que você pode fazer para ter a certeza de que Deus está compartilhando
desses sonhos?
ATITUDE:
Os mandamentos de Deus estão ligados ao amor do Senhor e ao amor ao próximo; não permita que seus projetos e sonhos sejam unicamente acúmulos de bens para esta vida. Que esteja em seus planos servir a Deus e
ao próximo e que você construa seu tesouro no céu!
Ore a Deus, pedindo-Lhe sabedoria, sem restrições, e Ele conduzirá seus passos, diante de cada escolha.
Busque estudar Sua vontade para entender quais são os reais planos para sua vida. Que você possa ter um
encontro pessoal com Deus e que cada plano seu possa ser dirigido por Ele; só assim você conseguirá a verdadeira vitória.
“A vida gasta para o próprio eu, é como o grão que se come. Desaparece, mas não há aumento. Junte o
homem para si tudo quanto pode; viva, pense e faça planos para o próprio proveito; sua vida passará, no
entanto, e ele nada terá. A lei do serviço do próprio eu, é a lei da destruição de si mesmo.” DTN, 440
Assista o Vídeo Tema 7: “Sonhando Alto” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 8
NÃO ME LEVE A MAL,
mas prefiro estar
com Jesus!
“E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com
eles.” Lucas 24:29
INTRODUÇÃO:
Quando temos um convidado especial, queremos que ele fique mais tempo conosco. Às vezes, tentamos
encontrar motivos para que ele não vá embora. É cedo para ir! Coma mais um pouco! Olhe o tempo, está
tarde, durma aqui! E foi exatamente o que fizeram com Jesus, tentando convencê-Lo de que ficar seria a
melhor opção, mas Jesus não ficou por causa do horário ou porque alguém O convenceu, Ele ficou porque
sentiu que queriam Sua companhia, e seria bem mais fácil somente ter falado ao Mestre: “Fique conosco!”
Estar com Jesus era muito agradável, pois Ele tinha as palavras certas; Suas atitudes maravilhavam as pessoas
mais sábias; Ele trazia a tranquilidade que só sentiam ao Seu lado. Estar com Jesus era maravilhoso; os problemas não deixavam de existir, mas nesse momento isso não fazia tanta diferença, já que Jesus estava com
eles, como na multiplicação dos pães e peixes, quando a multidão não se importou se teria ou não comida ao
ouvir Sua pregação. Como aconteceu com Maria, que não se preocupou com os afazeres da casa como sua
irmã, pois queria ouvir Jesus. Convide Jesus você também, para que Ele esteja na sua casa, com sua família,
com seus amigos, na sua escola, quer seja na recreação, na tristeza ou alegria, convide-O em qualquer situação em que você esteja!
AÇÃO:
Utilize um quadro ou uma lousa e liste, com a ajuda dos adolescentes, os motivos existentes para querer ter
alguém ao seu lado, quer seja um amigo para contar seus anseios, ou um namorado (a) para dividir os sonhos,
também pode ser a companhia de seus pais para lhe transmitirem segurança, ou simplesmente alguém que
fique ao seu lado somente porque você precisa de companhia e não gosta de estar só. Enfim, quais motivos
o fazem querer ter alguém ao seu lado? Mostre que Jesus é sempre a melhor companhia para todas as horas
da vida.
Você tem convidado Jesus para todos os momentos da sua vida? Que mudanças acredita que a companhia
de Jesus faz na vida das pessoas? Se a companhia de Jesus é tão boa, porque na sua visão as pessoas não têm
convidado Jesus?
ATITUDE:
Ao fazer planos, mesmo que sejam simples, convide Jesus para estar com você, mesmo nas coisas mais simples, como uma brincadeira ou uma conversa entre amigos, Ele pode fazer mais pela sua vida. Ofereça-Lhe um
lugar de honra na sua vida, sabendo que o maior beneficiado será você mesmo. Não durma nenhuma noite
sem convidá-Lo a estar ao seu lado; não saia sem contar com Sua proteção e não passe nem um segundo,
sem a benção de Sua companhia.
“Jesus está sempre pronto a comunicar paz às almas carregadas de dúvidas e temores. Espera que Lhe
abramos a porta do coração, convidando: Fica conosco.” DTN, 567
Assista o Vídeo Tema 8: “Bem Acompanhado” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 9
NÃO ME LEVE A MAL,
mas não quero carregar os
fardos deste mundo!
“Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo, e
aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o
Meu jugo é suave e o Meu fardo é leve.” Mateus 11:28-30
INTRODUÇÃO:
O que o deixa chateado neste mundo? O que o revolta? Podemos pensar na fome, na dor, humilhação, na desigualdade ou no preconceito, todos esses são fardos causados pelo pecado e que estão sobre cada ser humano
pecador. Jesus, ao dizer que carregaria nosso fardo, estava dizendo que toda essa dor que deveria ser minha e sua,
estava sobre Ele, durante o período que passou na terra, sofrendo sem ter pecado e carregando toda a consequência do mal. Entenda que o preço do pecado já foi pago na cruz e que hoje podemos entregar a Jesus nossas
dores e angústias, pois no tempo certo, Ele restaurará nossa condição de pecador e o mundo em que vivemos.
Como descrito nas profecias, o amor de muitos esfriaria, e a cada dia parece que o sofrimento se torna mais comum.
O pior é saber que o ser humano está se acostumando com essa condição, ao ver notícias de sofrimento e catástrofes, parece não atingir mais os corações. Jesus está à nossa espera! Não permita que o amor se esfrie e ouça a
voz do Espírito Santo de Deus, repetindo as palavras de conforto já ditas no passado e você encontrará descanso.
AÇÃO:
Entregue aos adolescentes uma lista contendo os maiores problemas que o mundo e a sua cidade tem passado,
pode ser no âmbito financeiro, emocional, ecológico ou outro de sua escolha. Direcione-os a uma decisão sobre
qual relação há entre esses eventos e a vida espiritual de cada um dos seres humanos.
Qual tem sido o tamanho do fardo que você tem carregado? Acredita que Jesus pode aliviar seu sofrimento? Já experimentou entregar a Ele suas angústias? Qual tem sido a influência deste mundo com a forma como tem enfrentado as
dificuldades?
ATITUDE:
O amor de Deus é imenso por Seus filhos criados à Sua imagem e semelhança. Ele está ansioso para ter cada um
de nós restaurado, sem choro, nem pranto, nem dor.
Jesus está no céu, ao lado do altar, intercedendo por mim e por você. Não importa o que você passa ou já passou
e quão grande é sua dor, ou como está distante do que é certo, mesmo assim Ele o ama e quer salvá-lo. Entregue
tudo a Ele, seus medos e sofrimentos, pois só Ele pode restaurar sua vida. Você está disposto a viver uma vida
nova com Jesus?
“Cristo poderia comissionar os anjos do Céu para derramar as taças de Sua ira sobre nosso mundo, a fim de destruir a todos quantos estão cheios de ódio contra Deus. Poderia apagar essa mancha negra do Seu Universo. Mas
assim não faz. Acha-Se hoje ante o altar de incenso, apresentando perante Deus as orações dos que desejam Seu
auxílio.” DTN, 398
Assista o Vídeo Tema 9: “A Mochila Pesada” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 10
NÃO ME LEVE A MAL,
mas prefiro as coisas do céu!
“E Eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que
desligares na terra será desligado nos céus.” Mateus 16:19
INTRODUÇÃO:
Acreditamos em muitas diferenças entre o céu e a terra, entre elas estão as características que a presença de
Deus possibilita para o céu e que o pecado impossibilita para a terra: perfeição, ausência de sofrimento, paz
e muitos outros. Como dois locais tão distintos podem estar ligados? O que leva Deus a permitir que nosso
mundo cheio de pecado pudesse receber a graça e as bênçãos que só pode vir de Deus? A verdade é que o
amor de Deus é o único elo entre o céu e a terra.
O céu é mais um lugar bonito, cheio de paz e beleza. O céu é, acima de tudo, uma transformação, onde o
homem não será somente ressuscitado, mas recriado. Portanto, para isso, precisamos estar ligados à vontade
divina e Seu amor. Que bem material seria tão importante para nos impedir de estar no céu com Deus? A
resposta é, nada e ninguém podem ser tão importantes, e o convite de Deus é que você esteja ligado ao Seu
amor, não permitindo que nada neste mundo atrapalhe sua viagem para o céu, pois nada que nos é oferecido
aqui, aproxima-se do que Deus tem guardado para você e para mim.
AÇÃO:
Com a ajuda dos adolescentes, faça uma lista de boas ações, palavras e pensamentos que os ajudem a evitar
as coisas deste mundo. Juntos, elaborem um voto de compromisso com Deus para buscar manter-se longe
das coisas que o mundo oferece. Desafie cada adolescente a assinar um compromisso. Utilize no futuro esse
termo para lembrar cada um a sua intenção de servir a Deus.
Quais as coisas que o impedem de estar mais perto de Deus? Deseja se afastar de qualquer prazer deste
mundo e ligar-se a Deus? Acredita que Ele pode dar-lhe força para superar qualquer desejo que não é de Seu
agrado? Está disposto a pedir isto a Deus?
ATITUDE:
Cada um de nós tem a oportunidade de escolher, e Deus, em Sua infinita bondade, respeita todas as nossas
escolhas, quer sejam boas ou más. Não deixe para a última hora, mas faça já a sua escolha de abandonar o
que o impede de estar mais perto do céu!
Jesus o espera e deseja abençoar sua vida ricamente; a escolha é sua!
“Deus não força os homens a abandonarem sua incredulidade. Acham-se perante eles a luz e as trevas, a verdade e o erro. Cumpre-lhes decidir qual aceitarão.” DTN, 322
Assista o Vídeo Tema 10: “Eu Prefiro o Céu” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 11
NÃO ME LEVE A MAL,
mas quero ter Deus em mim!

“E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: O reino de
Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está
entre vós.” Lucas 17:20,21
INTRODUÇÃO:
As pessoas, no mundo moderno, vivem em busca do “ter”: preciso ter um novo carro, preciso ter um novo
celular, preciso ter mais roupas, eu preciso ter isso ou aquilo. A cada dia o “possuir” torna-se mais próprio
do ser humano. Na busca desenfreada por paz e satisfação, acreditam que um bem material pode suprir
o vazio, mas isso está muito longe da verdade, com toda certeza, a empolgação de sua nova conquista vai
durar menos que as prestações a serem pagas ou as consequências dos sacrifícios feitos para conquistá-la. Na
época de Jesus, as coisas não eram diferentes, enquanto pensavam que um novo reino poderia satisfazer suas
expectativas e angústias, não percebiam que o que eles tinham de mais importante estava ao lado deles, o
próprio Jesus que poderia satisfazer todas as suas necessidades.
Não existe mal algum em lutar por novas conquistas, e nem em ter algo de material que desejamos; o problema, como acontecia com os fariseus, é permitir que essas coisas e outras preocupações, sejam tão grandes
que nos impeçam de perceber o mais importante. Não deixe que seus desejos por coisas deste mundo tire
sua visão do que realmente é importante, estar com o mestre em sua vida a cada dia. Eles tinham Jesus ao
seu lado e não percebiam. O Espírito de Deus está hoje com você e quer motivar cada atitude na sua vida.
Portanto, deixe-se mover pelo poder de Deus e seja completo!
AÇÃO:
Faça uma tabela com os dias e horários da semana e mais um espaço para colocar os nomes dos adolescentes. Distribua-os nessa tabela pra que cada um fique responsável por orar por todos os outros, em determinado dia e horário. Incentive-os a pedir a Deus que Se faça presente na vida de cada um. Durante a semana,
motive-os para que não se esqueçam das orações; faça visitas, ligue para eles ou utilize outros meios de
comunicação como a internet.
Você entende quem é o Espírito Santo? Ele dá sentido a sua vida? Está disposto a seguir Suas instruções? O
que existe na sua vida que poderia impedir de ouvir o Espírito Santo?
ATITUDE:
Muitas pessoas procuram estar perto de Deus, mas não sabem em quem acreditar; são tantas opções de religião e crenças diferentes e todos parecem dizer a verdade. Com tantas dificuldades, como atraí-las a Cristo?
Elas serão atraídas não por doutrinas ou regras, mas pelas atitudes de pessoas que demonstram o ministério
do amor de Deus em sua vida. E, se você quer realmente cumprir a vontade de Deus, e quer se tornar uma
pessoa mais ativa e verdadeira na pregação do evangelho, deixe Deus falar pela sua vida, não somente através
de normas, mas através de uma vida pautada na comunhão com o Espírito Santo de Deus.
“Na manifestação de Deus a Seu povo, a luz fora sempre um símbolo de Sua presença. À ordem da
palavra criadora, no princípio, a luz brilhará das trevas.” DTN, 327
Assista o Vídeo Tema 11: “A Casa de Deus” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 12
NÃO ME LEVE A MAL,
mas tenho uma lei a cumprir!

“Se me amais, guardareis os meus mandamentos.” João 14:15
INTRODUÇÃO:
É muito comum ouvir pessoas dando conselhos: “Siga seu coração!”, ”Não ligue para o que os outros pensam!”,
mas estes são conselhos que vão contra a vontade de Deus, afinal, as Escrituras orientam que nosso coração é
enganoso, e que devemos nos preocupar com o nosso testemunho, mesmo que muitas vezes não estejamos
fazendo coisas erradas, mas temos que tomar cuidado com algumas novidades deste mundo. Quando nos
colocamos de forma diferente, as coisas comuns nos dias atuais, nos levam a ser vistos como estranhos antiquados e ainda há pessoas que querem nos convencer que cumprir a vontade de Deus é perda de tempo e
assim, perdemos a parte boa da vida; você acredita nisso?
Deus quer que cada um tenha vida e vida em abundância. Isso significa que, amar a Deus é cuidar da vida que
Ele lhe oferece. Por isso, deixou os mandamentos para que cada um de nós vivesse a vida de forma completa e
feliz. Acredite, nada que, aparentemente, o mundo possa lhe oferecer é melhor do que cumprir a vontade de
Deus; nenhum amor humano, nem festas, bebidas, sexo ou drogas, nada é melhor que o amor de Deus. Portanto, confie nEle e tenha a certeza de que está aproveitando o melhor da vida, pois você fez a melhor escolha.
AÇÃO:
Os adolescentes têm curiosidades sobre o mundo e seus prazeres. No estudo de hoje traga um testemunho
diferente; alguém que viveu momentos no mundo e que sofreu suas consequências por essa escolha. Cada
um deve ser levado a entender que estar ao lado de Deus é a melhor opção. Pegue um ovo ou algo frágil, de
preferência de vidro, embrulhe-o de maneira que fique bem protegido, coloque envolto em algodão, se achar
necessário, proteja-o de maneira que se o mesmo for jogado ou pisado não quebre. Ao longo do estudo,
jogue esse embrulho de um lado para o outro, mas não permita que ninguém abra. No final, abra-o e mostre
a todos enfatizando que também somos frágeis como aquele conteúdo, entretanto, se estivermos protegidos
por Deus, por mais que a vida nos atinja, sempre estaremos seguros.
Você conhece a Lei de Deus? Tem obedecido a essa Lei? Consegue entender o real motivo de sua existência?
Aceita-a como a vontade de Deus para sua vida?
ATITUDE:
Deus está em busca de pessoas que queiram servi-Lo de forma verdadeira, sem olhar para as outras pessoas,
sem desculpas ou justificativas e que cada atitude possa representar o que Ele é em sua vida, não somente
para seguir ordens, mas para que no dia do encontro com Deus possa estar preparada para receber dEle a
renovação completa para uma vida eterna no céu. Não deixe para amanhã, decida já fazer a vontade de Deus
e prepare-se para esse encontro!
“Os que desobedecem aos mandamentos de Deus, e ensinam outros a fazer assim, são condenados por
Cristo. A vida de obediência do Salvador manteve as reinvindicações da lei; provou que a lei pode ser
observada pela humanidade, e mostrou a excelência de caráter que a obediência havia de desenvolver.”
DTN, 211
Assista o Vídeo Tema 12: “Por que obedecer? ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 13
NÃO ME LEVE A MAL,
mas o meu lugar é
na casa de Deus!
“E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus.” Lucas 24:53
INTRODUÇÃO:
A intenção de Deus sempre foi ter um lugar onde as pessoas pudessem adorá-Lo. No passado, pediu ao povo
que construísse um santuário para habitar no meio deles. Jesus, além de estar, com frequência, no templo,
comparou-Se ao templo, quando falou de Sua ressurreição. Paulo falava nas sinagogas do sacrifício de Jesus, e
assim a Bíblia Sagrada mostra que devemos buscar a Deus em grupo, estar em comunhão na busca do Senhor,
animando um ao outro, aprendendo, louvando e cultuando nosso maravilhoso Senhor.
Não importam as características da sua igreja, se é pequena ou grande, humilde ou suntuosa, se os membros
são leigos ou cultos, se possui materiais tecnológicos, como projetor e computadores, ou se o canto é feito
com hinários, pode ser uma praça, embaixo de uma árvore, ainda em um local alugado ou até emprestado,
nada disso faz diferença, se o nome de Deus é ali exaltado. Enquanto estivermos na casa de Deus, Seu poder
será manifestado, e cada vida que estiver ali será transformada. Portanto, aproveite cada momento em que
estiver na igreja, e ame estar nesse lugar, que é a casa de Deus e deseje Sua presença.
AÇÃO:
Oriente cada adolescente a trazer fotos de momentos que passaram na igreja, tais como: Congressos, Camporis, Aventuris, programações e batismos. Dê oportunidade para que todos vejam as fotos e possam contar
um pouco dos momentos que passaram na presença de Deus. Essa atividade é motivadora e bem envolvente.
Você compreende o que significa estar na casa de Deus? Com que frequência tem estado na casa do Senhor?
O que o impede de estar nesse lugar? Quando vai à Igreja, você tem sentido Sua presença?
Você conhece a Lei de Deus? Tem obedecido a essa Lei? Consegue entender o real motivo de sua existência?
Aceita-a como a vontade de Deus para sua vida?
ATITUDE:
Ao estabelecer a Sua igreja nesta terra, Deus deseja que Seu povo esteja preparado para amar e cuidar de
cada um dos Seus filhos. Que nesse local possamos encontrar conforto e pessoas dispostas a amar umas às
outras, sem exceção, bem como a se entregarem para melhorar a vida de outros, de tal forma, que cause nas
pessoas a vontade e a alegria de estarem sempre juntas, almejando a eternidade!
Convido-o a ser parte dessa igreja, sem se preocupar com as atitudes de outras pessoas ou com limitações,
mas que leve cada um que esteja ao seu lado a sentir que Deus está agindo em sua vida, e que elas sejam
motivadas pelo seu testemunho a se decidirem por Cristo.
“O Salvador deu Sua preciosa vida, a fim de estabelecer uma igreja capaz de cuidar de almas aflitas
e tentadas. Um grupo de crentes pode ser pobre, sem instrução, desconhecido; todavia, estando em
Cristo, pode fazer no lar, na vizinhança, na igreja, e mesmo nas regiões distantes, uma obra cujos resultados serão de alcance eterno.” DTN, 454
Assista o Vídeo Tema 13: “Eu Preciso de Igreja? ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 14
NÃO ME LEVE A MAL,
mas almejo crer!
“Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e creram.” João 20:29
INTRODUÇÃO:
Neste verso, Jesus utiliza um órgão do corpo para demonstrar a necessidade que o homem tem de comprovar
o que está acima do entendimento humano. Para Tomé, todos os momentos que passara com Jesus, não
foram suficientes para levá-lo a crer que Ele poderia ter ressuscitado. Seus milagres, maravilhas e palavras,
tudo estava no coração do discípulo, mas como poderia acreditar? Ele presenciou a morte de Cristo, e agora
precisava de uma prova real. A sua dor era tão intensa, que ao ouvir que o Mestre estava vivo, não acreditou;
chegou até a exclamar que só acreditaria se pudesse ver e tocar em Suas feridas.
Quantos milagres você já presenciou? Quantas vezes Deus cuidou de você e de sua família? Acredito que
muitas vezes. Com certeza, grandes milagres foram realizados e, se continuar na companhia de Deus, muitos
ainda acontecerão. Sua própria vida é um milagre; o que ainda nos falta para crer? A resposta de Jesus ao discípulo nos leva a pensar que seremos felizes, se tão somente crermos. Nos dias atuais, muitas pessoas estão
perdendo a fé pelo fato de não mais verem e nem tocarem as feridas de Jesus. Mantenha sua fé até o dia do
grande encontro com Jesus nas nuvens do céu, e utilize cada milagre que o Senhor realizará em sua vida para
alimentar essa fé.
AÇÃO:
Traga vídeos de “milagres” que a ciência não explica (curas e livramentos), procure situações que foram apresentadas nas mídias, entre pessoas comuns e que são conhecidas fora do meio cristão. Após a apresentação,
dirija uma discussão sobre milagres realizados nos dias atuais.
Quais são suas crenças? Você acredita que Jesus venceu a morte? Já vivenciou um milagre? Acredita que
Jesus está ao seu lado realizando milagres ao cuidar de você?
ATITUDE:
Jesus via a dor da dúvida na vida dos discípulos e estava disposto a mostrar a cada um que tinha poder sobre
a morte e que Seu sacrifício era necessário para a restauração da condição humana. Da mesma forma, Ele
conhece suas dúvidas e, sem recriminações ou condenação, está disposto a mostrar que está vivo e que pode
conduzir sua vida. Portanto, não consinta que nenhuma dúvida o afaste desse Deus que tanto o ama.
“Na Sua maneira de tratar com Tomé, Jesus deu uma lição para Seus seguidores. Seu exemplo nos
mostra como devemos tratar aqueles cuja fé é fraca, e põem suas dúvidas em destaque. Jesus não
esmagou a Tomé com censuras, nem entrou com ele em discussão. Revelou-Se ao duvidoso.” DTN, 570
Assista o Vídeo Tema 14: “Eu já vi um milagre” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 15
NÃO ME LEVE A MAL,
mas quero fazer o certo!
“E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém
ousava perguntar-Lhe mais nada.” Marcos 12:34
INTRODUÇÃO:
Algumas vezes, somos levados a responder “sim” às pessoas ao nosso redor; por vezes, concordando ou não,
demonstramos nossa opinião para evitar atritos desnecessários, e nos parece simples dizer “sim”, mas, com
certeza, dizer “não”, às vezes, torna-se muito complicado. E, para evitar que as pessoas se decepcionem, acabamos concordando. Ser diferente, em geral, não é nada agradável. Jesus, ao Se deparar com um dos mestres
da lei, utilizou-Se de Sua sabedoria para demonstrar que estava acima de qualquer discussão, pois Seu conhecimento estava firmado na orientação divina.
Estamos em meio ao grande conflito, entre o bem e o mal, e sua vida é o motivo dessa disputa. Deus e Seus
anjos estão lutando por você, mas nessa luta temos também inimigos e, muitas vezes, somos tentados a
aceitar sua sedução, mas Deus o convida a seguir o exemplo de Jesus e, com base na orientação divina, diga
“não”: não às drogas, não ao sexo antes do casamento, não à corrupção moral e não aos atrativos deste
mundo. Que o seu “sim” seja para Jesus e assim o amor do Pai possa guiar sua vida frente às lutas deste
mundo!
AÇÃO:
Separe e comente alguns trechos da Bíblia, onde mostram as tentações que alguns personagens bíblicos
sofreram naquela época. Explique que eles não eram diferentes de nós, pois também sofremos tentações
o tempo todo. Tanto eles, como nós precisamos estar ligados em comunhão com Deus todo o tempo, para
que possamos superar essas tentações. Dirija um amigo secreto de oração, para que cada um ore pelos desafios um do outro. (Faça a entrega dos nomes para o Amigo Secreto entre os adolescentes. Que cada um ore
durante toda a semana pela pessoa escolhida. A revelação será na próxima semana.)
Você entende o que significa estar em meio ao grande conflito? Tem dificuldades em dizer “não” à tentação?
Está disposto a se apegar a Deus para ser um vencedor?
ATITUDE:
O Grande Conflito está em seu clímax. A volta de Jesus está muito próxima e não podemos ficar fora desse
encontro maravilhoso. Satanás está perdido e quer levar todos nós com ele. Porém, não temos forças para
enfrentá-lo sozinho, por isso, apeguemo-nos a Deus e creiamos que a vitória é certa.
Quantos de seus amigos e familiares ainda estão dizendo “sim” às tentações deste mundo? Durante esta
semana ore a Deus, pedindo força e orientação, e influencie as pessoas que estão ao seu redor a conhecerem
o amor de Deus. No grande conflito você foi recrutado como soldado do Senhor. Por isso, apegue-se à Sua
Palavra que é nossa espada e vamos à guerra!
“A Terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus. Para que as tristes sombras se pudessem iluminar,
para que o mundo pudesse volver ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás.
Isso não se podia fazer pela força.” DTN, 10 e 11
Assista o Vídeo Tema 15: “Prefiro ser “Careta” ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 16
NÃO ME LEVE A MAL,
mas espero outro lugar!
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas
moradas; se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar
lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo
vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho.” João 14:1-4
INTRODUÇÃO:
Já notou como nos programas políticos tudo parece simples? Se tal pessoa for eleita, tudo se resolveria, e,
apesar das mudanças desses líderes, a situação não fica tão diferente. Muitas pessoas depositam seus sonhos
em alguma mudança, quem sabe com um novo político, ou em um emprego, ou em novo endereço, mas
apesar das tentativas, os resultados parecem não existir. Para onde formos, o mundo continuará repleto de
pecadores. Jesus sabia que isso iria acontecer e nos orientou a manter nosso coração calmo e alimentarmos a
fé em Deus, pois Ele prometeu nos tirar deste mundo e nos levar para um mundo puro e verdadeiro.
As afirmações de Jesus nos levam a uma pergunta: Se esperamos um novo lugar que Jesus foi preparar, qual
deve ser nossa atitude em relação ao local onde vivemos hoje? Ao buscar auxilio na palavra de Deus, encontramos respostas para essa e outras perguntas em relação a este mundo. Devemos ser cada dia melhor para
Deus e para as pessoas, cuidando de Sua criação e entendendo que nossa vida nesta terra é passageira.
AÇÃO:
Faça a revelação do Amigo Secreto que foi sorteado na semana passada. Cada um deve apresentar o nome
da pessoa por quem orou durante a semana. Ao terminarem, desafie-os a realizar uma atividade com essa
mesma pessoa. A dupla pode realizar uma atividade social ou missionária. Planeje com cada dupla e aproveite
as ideias apresentadas. É importante que essas atividades sejam registradas com fotos e/ou vídeos, também
podem ser postadas nas redes sociais ou apresentadas na semana seguinte.
Até que ponto você está contente com este mundo? Está preparado para o encontro com Jesus? O que tem
feito para aliviar o sofrimento das pessoas ao seu redor? Tem demonstrado o amor em Deus em suas atitudes?
ATITUDE:
Quando Jesus foi tentado, foram-lhe apresentadas todas as riquezas deste mundo. Ele teve a oportunidade de
abandonar Sua missão por essas riquezas, porém usou a palavra de Deus e venceu a tentação de Se envolver
com o que é passageiro.
Todo e qualquer prazer que este mundo oferece não se compara ao que Cristo lhe oferece: paz completa e
uma vida renovada. Seja feliz, aproveite a sua juventude, mas não tire seus olhos da cruz e do motivo que
levou Deus a doar Seu Filho. O Céu está próximo e seremos livres das cadeias do pecado para sempre.
“Toda pessoa que recusa entregar-se a Deus, acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesma.
Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua
mente se encontra sob o poder de Satanás. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames de seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio quebrar as algemas da escravidão do pecado
para a alma.” DTN, 328
Assista o Vídeo Tema 16: “Malas Prontas” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 17
NÃO ME LEVE A MAL,
mas Deus realmente
faz milagres!
“Simão Pedro subiu e puxou a rede para terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes e, sendo
tantos, não se rompeu a rede.” João 21:11
INTRODUÇÃO:
O milagre de Jesus é completo, quando assistimos a algum filme ou relato sobre a vida de Jesus. É muito
comum, em algumas cenas de milagres, as pessoas contracenando-o de forma a passarem por alguns
momentos de transformação, como o aleijado que cambaleia para depois andar, ou um cego que começa
a ver aos poucos para depois enxergar, mas esses relatos por mais que feitos com boas intensões, não conseguem retratar o que é um milagre de Jesus. Ele fala e o aleijado sai pulando. Ele diz, e automaticamente o
cego vê. Milagres de forma completa. Na história relatada pelo apóstolo João, a rede não poderia se romper,
afinal o milagre de Deus é completo.
Em nossa vida não é diferente, os milagres de Deus são completos e não devemos atribuir a Ele aparentes
respostas. Não posso ter uma resposta de trabalho vindo de Deus, se esse trabalho será realizado no sábado;
não posso ter um relacionamento com alguém que acredito ser de Deus, se meu companheiro não está disposto a respeitar meus princípios; não posso fazer o trabalho do Senhor, envolvendo mentiras. Deus faz milagres de forma completa, entregue-se a Ele por inteiro e terá respostas completas.
AÇÃO:
Divida seu grupo em três e faça um sorteio para cada grupo de temas para discussão. Cada tema deve envolver
a orientação e capacitação vindas de Deus, em criações que foram verdadeiros milagres da humanidade, mas
que através do homem tornaram-se maldição em determinadas épocas. Dirija uma discussão de qual é o
papel do homem, em relação a cada situação. (Sugestões de temas para os grupos: A criação do avião – utilização do avião nas guerras, Quebra do átomo – criação da bomba atômica, A viagem do homem à lua – criar
no ser humano a sensação de autossuficiência).
Você acredita em milagres? Já viveu um milagre em sua vida? Como sabe diferenciar se esta vivendo um
milagre ou uma aparente enganação? Em algum momento, já se utilizou de seus anseios pessoais para tentar
a prerrogativa de atribuir a um desejo como milagre de Deus?
ATITUDE:
Observe: personagens bíblicos; os mártires cristãos; os pioneiros da nossa igreja; os líderes que o apresentaram ou que lhe apresentam a palavra de Deus, com certeza todos sofreram provações, mas acompanhado
das provações, grandes milagres foram realizados, para que hoje você possa ter a Bíblia em suas mãos e
entender que a promessa de Deus é verdadeira e continua sendo válida. Ainda veremos muitos milagres, se
todos nós confiarmos no Senhor. Que você também possa confiar em Deus e que possa ver as maravilhas
divinas em sua vida!
“O povo chamará a atenção de Cristo para o maná que seus pais comeram no deserto, como se o proporcionar aquele alimento fosse um maior milagre do que o que fora realizado por Jesus; mas Ele mostra-lhes
quão insignificante era aquele dom em comparação com as bênçãos que lhes viera conceder.” DTN, 269
Assista o Vídeo Tema 17: “Milagres ou Mentiras?” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 18
NÃO ME LEVE A MAL,
mas eu tenho um só Senhor!
“E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu!” João 20:28
INTRODUÇÃO:
Durante o ministério de Cristo, era comum Seus discípulos ficarem indagando e pedindo explicações; em
alguns momentos duvidavam, e por vezes, Jesus estava falando e era interrompido por alguns dos Seus seguidores. Entre eles, estava Pedro que gostava de tomar iniciativas sem a autorização do Mestre. Em algumas
ocasiões, não aceitavam as orientações do Mestre e se achavam cheios de razão. Lembram-se do momento
em que o próprio Pedro duvidou que negaria a Jesus por três vezes ou quando Lhe perguntaram sobre a
necessidade de alimentar todo aquele povo que ouvia o Mestre? Jesus sempre teve tudo sob Seu controle,
tanto ao multiplicar o alimento, quanto as inúmeras vezes em que fez milagres, porém, até o dia de Sua ressureição foi questionado por Seus discípulos.
A partir da Sua ressurreição, não se vê mais Jesus sendo interrompido; desaparecem os questionamentos:
Pedro que antes duvidara, agora se entristece ao ser interrogado por Jesus sobre o amor que sentia por Ele,
porém agora não mais havia dúvida sobre as orientações. Cada um de Seus seguidores muda de postura e
agora suas atitudes são de respeito, pois entendiam de forma mais ampla quem os guiava. Da mesma forma
que aconteceu com os discípulos no passado, acontece hoje, em muitos momentos; agimos de forma errada
com o Mestre, mas precisamos conhecê-Lo melhor. Conforme entendemos um pouco mais sobre quem é
Jesus e Seu sacrifício, nós nos colocaremos como servos e entenderemos que Ele é o nosso Senhor.
AÇÃO:
Divida o seu grupo em duas equipes, e entregue a cada equipe um quebra-cabeça (não pode ser muito grande,
com inúmeras peças e nem muito pequeno). Desafie as equipes a montá-los pra ver quem consegue montar
primeiro. Não mostre a imagem do quebra-cabeça para nenhuma das equipes. Dê pouco tempo para que
montem, depois, caso não consigam no pouco tempo estipulado, mostre a imagem para que facilite a montagem. Ao final, comente como é importante ter um guia, quando temos alguém que nos mostra o caminho a
seguir, tudo se torna mais claro e simples.
Quem é o Senhor da sua vida? Você conhece Jesus? Tem demonstrado em sua vida submissão a Ele? O que
falta para aceitar Jesus como seu Senhor e Rei?
ATITUDE:
Com o passar do tempo, tem sido comum nos cultos e reuniões da igreja, encontrar pessoas conversando,
olhando no celular e até pensando nas atividades que vai realizar depois do culto. É preciso entender a santidade de quem estamos adorando, enquanto a palavra do Senhor é aberta. Ele é um Deus de amor, mas
também de justiça e esse é o momento de se colocar sob as ordens de Cristo e permitir que Ele como Senhor
da sua vida seja o primeiro e o mais importante.
“É privilégio dos seguidores de Cristo dar este testemunho. Mas para isso fazer, precisam colocar-se sob o comando
de Cristo. O caráter deles precisa conformar-se ao Seu caráter, e a vontade deles à Sua vontade.” AA, 308
Assista o Vídeo Tema 18: “Marido de uma só Mulher” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 19
NÃO ME LEVE A MAL,
mas eu cuido dos meus!
“Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-Me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez:
Amas-me? E disse-lhe : Senhor, Tu sabes tudo; Tu sabes que eu Te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta
as Minhas ovelhas.” João 21: 17
INTRODUÇÃO:
Jesus é especialista em relacionamentos, e ninguém no mundo sabe lidar tão bem com as pessoas como Ele o
faz. Suas palavras eram impactantes e transformadoras. Seus discípulos haviam convivido com Ele tempo suficiente para aprender como era importante amar as pessoas ao redor. Eles haviam recebido o exemplo do próprio Mestre, pois recebia crianças, mulheres de boa e má reputação, ladrões, doentes e muitos outros rejeitados
da sociedade e que para Jesus eram amados igualmente, sendo recebidos sem preconceito ou descriminação.
É no mínimo curioso que um dos dois maiores ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo, por tantas vezes
demonstrado por Ele como exemplo para a humanidade e marcado pela sua entrega, seja atualmente a maior
reclamação por parte das pessoas. Tudo evoluiu, tendo os mais rápidos meios de comunicação que já existiram, cada dia são construídas mais casas e mesmo com o planeta repleto de pessoas, a solidão continua.
O mal que atinge a humanidade se torna cada dia a solidão mais comum e depressão, síndromes e traumas
são encontrados a cada dia com mais frequência. Você, como povo escolhido de Deus, não pode se deixar
envolver por esse ciclo do mal; precisamos mostrar amor a cada pessoa e como Jesus ao encontrar pessoas
carentes de amor e atenção, possamos levá-las a uma mudança significativa em sua vida!
AÇÃO:
Realize uma visita com os adolescentes durante o estudo desta semana. Escolha alguém afastado, passando
por dificuldade ou que esteja se sentido só por algum motivo. Deixe que durante a visita cada adolescente
fale e assim possa sentir a influência que sua atenção exerce sobre a pessoa visitada (Se possível, crie uma
surpresa durante o estudo, avisando somente na hora sobre a visita).
Qual seu critério ao escolher seus amigos? Acredita que tem seguido as instruções de Jesus de amar as pessoas? Que atitude de amor tem tido com as pessoas? Está disposto a seguir as orientações de Jesus?
ATITUDE:
Muitas vezes não percebemos, mas as pessoas que sofrem estão mais perto do que imaginamos. Nosso
Salvador deseja uma igreja disposta a demonstrar amor entre si e com cada pessoa ao redor, muitos vão
conhecer e se interessar pelo amor de Deus, não por meio dos mandamentos ou regras da igreja, mas sim,
em como sua vida reflete o amor de Deus no tratamento com seus semelhantes.
Escolha estar tão perto de Deus e que cada atitude sua possa demonstrar esse amor, e muitos virão através
do seu exemplo e atitudes.
“Em Meu reino não tem lugar o princípio de preferência ou supremacia. A grandeza única é a grandeza da
humildade. A única distinção baseia-se na dedicação ao serviço dos outros.” DTN, 572
Assista o Vídeo Tema 19: “Amor ao Próximo” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 20
NÃO ME LEVE A MAL,
mas Deus tem me chamado!
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão
dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos,
e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor, chamar”. Atos 2:38,39
INTRODUÇÃO:
Qual a decisão mais importante da sua vida? Alguns podem pensar ser a profissão, outros, a pessoa com
quem irá se casar, os amigos com quem irá se relacionar ou até mesmo como irá lidar com alguma situação.
Todas essas decisões têm sua importância, mas a verdade é que a decisão mais importante está relacionada
com a sua entrega a Deus.
Todos somos convidados a vivenciar a experiência de se entregar completamente a Deus, permanecendo sob
Seu cuidado e confiança. Deus está à sua espera; Ele quer mudar sua vida e dar-lhe uma nova oportunidade
de nascer, não da carne, mas do espírito.
AÇÃO:
Os adolescentes devem reunir-se em duplas. Cada dupla receberá uma folha de sulfite, uma caneta e uma
prancheta ou algum apoio para a folha. Um deverá tapar o olho do outro de sua dupla e o que estará com
vendas nos olhos deverá desenhar o que lhe será pedido. Ao final, o papel deverá conter: uma casa (centralizada na folha), ao lado esquerdo da casa, uma árvore com frutos, ao lado direito da casa, um cachorro
com sua vasilha de comida, não esqueça o sol, nuvens e alguns pássaros voando... A pessoa que estiver colocando vendas nos olhos de sua dupla não poderá, em momento algum, opinar no desenho de seu amigo, pois
quando acabar, ele fará o mesmo desenho do lado contrário da mesma folha (mas só irá descobrir isso quando
todos terminarem seus desenhos), porém, se sua dupla quiser opinar sobre seu desenho, poderá fazê-lo. Após
os dois componentes das duplas terminarem seus desenhos, diga-lhes a diferença de uma vida com Jesus e
a diferença de uma vida sem Jesus. Quando você não tem Jesus em sua vida, faz as coisas por conta própria,
sua vida fica torta, feia, parece que tudo está fora do lugar, porém, quando você entrega sua vida nas mãos
de Deus, as coisas mudam, e você sempre terá alguém para orientá-lo, terá alguém a quem buscar não só em
meio às dificuldades, mas nas coisas simples do dia a dia e tudo o que fizer será bem mais prazeroso, pois você
terá a certeza de que Jesus estará sempre ao seu lado, orientando-o e guiando-o na caminhada rumo ao Céu.
Você já passou pela experiência do batismo? Está disposto a entregar sua vida completamente a Deus? Se já teve essa
experiência, gostaria neste momento de renovar seu compromisso com Deus? Você entende o que significa ser batizado?
ATITUDE:
Jesus conhece sua vida, suas dificuldades e escolhas. Permita que Ele seja o comandante; consulte Jesus em
cada escolha e tenha certeza que o seu futuro será melhor.
Decida-se hoje a se preparar para um dia descer às águas do batismo, e se já é batizado, renove sua aliança
com Deus e creia que estará fazendo a melhor e mais importante escolha da sua vida.
“O Salvador conhecia o caráter dos homens que escolhera; todas as suas fraquezas e erros Lhe eram patentes;
sabia os perigos por que deviam passar a responsabilidade que devia pesar sobre eles; e o coração afligiu-se-Lhe por esses escolhidos. Sozinho sobre a montanha junto ao Mar da Galileia passou a noite inteira em
oração pelos discípulos, enquanto eles mesmos dormiam ao pé do monte.” DTN, 199
Assista o Vídeo Tema 20: “Tenho uma Missão? ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 21
NÃO ME LEVE A MAL,
mas meu Deus é maior
que tudo que há neste mundo!
“E o seu aspecto era como um relâmpago e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele,
ficaram assombrados, e como mortos” Mateus 28:3,4
INTRODUÇÃO:
Mateus, ao descrever o anjo do Senhor, procura encontrar o limite dos elementos que conhecia, a neve que
representava o mais branco possível, o relâmpago que era uma representação de força e grandeza. Ao citar os
guardas, que eram homens de guerras, comenta que ficaram assombrados em relação àquela imagem, provinda dos céus. Gostaria de convidar-lhe a tentar imaginar o que representava para Maria e Maria Madalena
estar diante desse anjo; elas haviam perdido o Mestre; estavam tristes e com medo, lamentando a pior das
dores, e agora encontram o anjo do Senhor.
O anjo possuía uma mensagem especial para as mulheres, “Jesus está vivo”; não poderia haver notícia melhor;
todo o sofrimento havia passado e toda dor já não existia, agora tinham uma mensagem a ser dita a toda a
humanidade, até a segunda vinda de Jesus, todos deveriam saber que Ele venceu a morte. A notícia não foi
dada por homens, mas sim pelo anjo do Senhor, e o esplendor do anjo transmitia a certeza de que as dores
deste mundo não possuíam valor nenhum diante de Deus, mostrando sua força e grandeza em relação ao
sofrimento e tristeza. Nosso Deus é maior que qualquer provação que venha a sua vida. Ele está disposto a
demonstrar Seu amor por você. Busque-O em oração e Ele Se manifestará em sua vida!
AÇÃO:
Escolha uma das criações de Deus (pode ser frutas, folhas ou flores). Traga para o grupo, vários dos elementos
escolhidos. Por exemplo, folhas de várias formas, e entregue-as a cada adolescente. Peça que observem as
diferenças e características de cada folha e como possui formas distintas e fascinantes, mesmo depois do
pecado. Explique como Deus Se preocupou na criação de cada uma e como as conhece; depois as compare
com os seres humanos, pois Deus conhece cada um com suas distintas características. Só Deus em Sua grandeza poderia ouvir, conhecer e cuidar de cada pessoa ao mesmo tempo.
Já tentou pensar na grandeza de Deus? Tem observado Seu poder na beleza da criação? Consegue entender
como Deus está acima de qualquer situação que surge neste mundo?
ATITUDE:
Ao olhar a grandeza deste mundo, em muitos momentos, achamos que não somos capazes de vencer as dificuldades, mas olhando para a grandeza de Deus podemos entender que este mundo é passageiro e que o amor de
Deus e Seu poder são maiores e mais poderosos que qualquer sofrimento, medo ou angústia que venhamos a passar.
Se a angústia do pecado tem envolvido sua vida, e quando olha o mundo tem se achado pecador e o desânimo
toma conta de sua vida, lembre-se de que o melhor remédio está em buscar a Jesus, pois Sua força e amor vão
suprir todas as necessidades. Fale com Deus hoje mesmo e experimente dividir com Ele suas lutas.
“O brado de Cristo à alma sedenta ecoa ainda, e apela para nós com poder ainda maior do que aos que o
ouviram no templo, naquele último dia da festa. A fonte está aberta para todos. Aos cansados e exaustos,
oferecem-se os refrigerantes goles da vida eterna.” DTN, 318
Assista o Vídeo Tema 21: “Qual é a Altura de Deus? ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 22
NÃO ME LEVE A MAL,
mas no sábado eu descanso!
“E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria
foram ver o sepulcro.” Mateus 28:1
INTRODUÇÃO:
Nos dias em que vivemos, parece que o tempo tem se tornado mais valioso. Estar com amigos e com a família
torna-se cada vez mais difícil, pois a sociedade exige de nós um melhor preparo acadêmico e um maior envolvimento nas atividades profissionais, cada vez mais cedo.
Com o objetivo de oferecer melhores condições aos filhos, pais e mães têm perdido tempo precioso na criação dos
filhos e na influencia que exercem sobre suas vidas. Muitas pessoas acabam afastadas de nós, não porque não gostamos delas, mas pelo simples fato não termos tempo para elas. Em relação a Deus, não tem sido diferente; ler a Bíblia
e orar, muitas vezes, são colocados em segundo plano e, inúmeras vezes, o tempo em que estamos na casa de Deus,
acaba sendo usado com pensamentos nos prazeres e problemas, impedindo assim nossa comunhão com o Criador.
O sábado mostra sua santidade na experiência de Maria e Maria Madalena; como vimos no último estudo,
elas estavam angustiadas porque haviam perdido seu Mestre e, mesmo assim, descansaram como era o costume no sábado. Indo ao sepulcro somente no domingo. Deus em Sua infinita sabedoria, conhecia as dificuldades que o ser humano haveria de passar e separou para o homem um dia especial onde os afazeres e as
preocupações do mundo seriam trocados pela comunhão com Deus e com o semelhante. Siga as orientações
divinas e deixe que o sábado seja uma benção na sua vida!
AÇÃO:
Mostre um presente ao grupo e pense em alguma coisa que seja interessante para a maior parte das pessoas.
Faça uma competição para ver quem ficará com o presente. Todos devem argumentar, apresentando motivos
pelos quais merecem o presente. No final, escolha aquele que melhor apresentou seus argumentos. Logo
após, compare o presente com o sábado dizendo que todas as semanas nós recebemos um presente, mas
que ao final do dia esse presente deverá ser retirado e que todos devemos aproveitá-lo ao máximo, pois só
teremos esse presente novamente na próxima semana. Finalmente, comente que cada um apresentou argumentos sobre o merecimento do presente, mas em relação ao sábado não temos nenhum merecimento.
Você acredita que o sábado é um presente de Deus para você? Lembra-se do sábado como Deus orienta? O
que o impede de estar com Deus no sábado? Entende o que significa o sábado como marca de Deus?
ATITUDE:
Infelizmente, muitos não compreendem a orientação de Deus e é comum encontrarmos pessoas que acreditam que está errado dedicar o sábado ao Senhor. Analise sua vida e perceba quanto tempo você já perdeu
com coisas sem relevância para sua salvação. Não permita que Satanás o iluda com realizações e preocupações desta terra. Faça uma programação para que no próximo sábado você esteja buscando a Deus em Sua
Casa, permitindo-lhe que tenha um verdadeiro encontro espiritual.
“Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi
feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com seu desígnio. Deus não deseja
que Suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado, ou noutro dia qualquer.” DTN, 138
Assista o Vídeo Tema 22: “Um dia OFF” no Canal Victor Bejota no Youtube
Temas para Pequenos Grupos de Adolescentes - “Não Me Leve a Mal”

29

TEMA 23
NÃO ME LEVE A MAL,
mas permaneço animado
mesmo com problemas!
“Não são do mundo, como eu do mundo não sou.” João 17:16
INTRODUÇÃO:
Ao definir as características de um cristão, que qualidades você atribuiria? Com certeza, espiritualidade e
mansidão, mas será que animado e alegre seriam outras características? A Bíblia, por vezes, se utiliza da
palavra “bem-aventurado” que significa “felizes” e por meio de Davi, Jesus, Paulo e muitos outros personagens qualificam essa expressão como a vontade de Deus para Seu povo, mas seria possível viver de forma
feliz neste mundo, mesmo com tantas diferenças e desigualdades? Muitos acreditam que não, mas segundo
a orientação divina, podemos ser felizes, não completamente, afinal a felicidade completa só teremos com o
retorno de Jesus, mas o fato de termos Deus em nossa vida, nos torna pessoas especiais que olham além dos
problemas e além deste mundo.
Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Filipenses, e nestes textos, ele fala de alegria:
1:4, 2:18, 2:29, os quais são apenas alguns exemplos dentre muitos, mas qual a situação de Paulo ao falar
dessa alegria, pois, enquanto escrevia a carta, ele estava preso, e, provavelmente, em péssimas condições.
Mas o povo de Filipo conhecia bem sua alegria, quando esteve naquela cidade (Atos 16 19-26), mesmo depois
ter sido açoitado, de estar na prisão e ter os pés no tronco, ele cantava e louvava o Senhor. Sim, Paulo entendia
que mesmo na provação, sua visão deveria estar além desta vida. Hoje, Jesus oferece a você a mesma alegria,
não por um momento, mas para toda a vida.
AÇÃO:
Distribua bexigas para os adolescentes (algumas devem estar furadas), peça para que encham suas bexigas,
(cada um enche a própria bexiga) não permita que ninguém troque a bexiga, eles devem enchê-las e amarrar.
Em seguida, pergunte para os que estavam com as bexigas furadas qual foi a sensação ao descobrir que a
sua bexiga estava furada. Faça uma aplicação à vida humana; muitos são cheios de ânimo e alegria, mas aos
poucos vão ficando vazios pela pressão sentida. Porém, aqueles que estão em Cristo são cheios a cada dia e
mesmo estando com os “furos” do pecado, estarão sempre cheios de Deus.
Você se considera uma pessoa feliz? Suas dificuldades têm tirado sua felicidade? Acredita que Deus pode restaurar sua alegria? Está disposto a olhar além deste mundo de pecado?
ATITUDE:
Uma pessoa alegre contagia quem está ao redor, transforma e influencia o ambiente, trazendo paz. Muitos precisam de motivos para estar feliz. O cristão possui esse motivo para ser feliz, nossa motivação está na certeza da
volta de Jesus. E, mesmo em meio às dificuldades, permita que cada pessoa que conviver com você durante essa
semana, sinta como a alegria do cristão é especial e verdadeira.
“Muitos, muitos têm desfalecido e perdido o ânimo na luta da vida, quando uma bondosa palavra de estímulo
os haveria revigorado. Nunca devemos passar por uma alma sofredora, sem buscar comunicar-lhe do conforto
com que nós mesmos somos por Deus confortados.” DTN, 354
Assista o Vídeo Tema 23: “Xô Depressão!” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 24
NÃO ME LEVE A MAL,
mas eu tenho um protetor!
“Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo; mas Eu
roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.” Lucas
22:31,32
INTRODUÇÃO:
Na história deste mundo, Satanás utilizou várias maneiras para convencer o ser humano a esquecer de Deus,
a partir do Jardim do Éden. Até nossos dias, o mundo está imerso na luta entre Deus e Satanás, e ao aproximar-se do fim desde conflito, as investidas do inimigo vão aumentado, porém Jesus já havia profetizado que
a maldade aumentaria e o amor de muita gente acabaria se esfriando. No texto da história de hoje, vimos que
Satanás estava ansioso para tentar a Pedro, mas Jesus intercedeu para que sua fé não desfalecesse.
O conflito entre Deus e Satanás está manifestado em cada atitude do ser humano, em nossos pensamentos,
palavras e ações, mas apesar de Satanás estar como um leão pronto a devorar a todos, nós temos Jesus, o qual
por meio de Seu sangue faz intercessão por nós, agindo como nosso protetor, seja qual for o seu desafio, não
desanime. Sim, creia que o maior e melhor de todos os guerreiros está ao seu lado, intercedendo por você.
AÇÃO:
Divida os adolescentes em dois grupos e escolha alguns personagens bíblicos que com os pontos positivos
e negativos. Entregue para os adolescentes a oportunidade de apresentar a defesa e acusação em um julgamento pela salvação desse personagem. À primeira vista, realize o julgamento sem a participação de Jesus e
depois, conclua que, sem a intervenção de Cristo, a salvação de qualquer dos personagens bíblicos é impossível, pois somos dependentes de Jesus para obter a vida.
Quais são os seus medos? Tem suplicado a Deus para estar com você todos os dias? Você confia no cuidado
de Deus? Está disposto a confiar na proteção divina, a ponto de entregar sua vida completamente a Ele?
ATITUDE:
Permaneça firme na fé em Jesus, pois Ele está esperando sua decisão a cada dia. Como entender um Deus
tão poderoso e grande que Se preocupa individualmente com cada um de nós e que quer tornar nossa vida
abundante! Escolha aceitar a proteção de Deus, pois buscar o Seu amor é a melhor escolha. Desfrute desse
privilégio!
“De corações agradecidos, de lábios tocados com o fogo sagrado, ressoe o alegre cântico: Cristo ressurgiu!
Ele vive para fazer intercessão por nós. Apegai-vos a essa esperança, e ela vos firmará a alma qual âncora
segura e provada. Crede, e vereis a glória de Deus.” DTN, 561
Assista o Vídeo Tema 24: “Não mexe comigo! ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 25
NÃO ME LEVE A MAL,
mas quero ser puro!
“Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.” Mateus 5:8
INTRODUÇÃO:
Após a morte do Mestre, cada palavra que Ele proferiu estava na mente dos discípulos, principalmente porque
sabiam que buscar ser o melhor no trabalho do Senhor era a mais sublime missão que já haviam recebido.
Entre a ascensão de Cristo e a festa de Pentecostes estiveram refletindo e se preparando, pois entendiam que
grandes maravilhas se realizariam nos dias seguintes.
A pureza estava entre as características fundamentais para o ministério do Senhor. Deus queria uma igreja
sem mácula, para que Seu poder se manifestasse entre Seus filhos. O desejo de Deus para o Seu povo nos
dias de hoje não é diferente, apesar de cada um de nós sofrer pressão, pois ser puro ainda é uma das marcas
divinas exigidas de nós. Escolha a Deus em cada atitude e pensamento, não permitindo que seus olhos afaste-o desse amor celestial e das grandes maravilhas que serão realizadas em sua vida.
AÇÃO:
Escolha uma fruta ou alimento que seja bem saboroso. Prove um pouco desse alimento diante dos adolescentes, e desperte neles o desejo de comer também. Em seguida, derrame sobre esse alimento, água, suco
ou barro, de modo que ele se torne impossível de ser consumido. Depois, compare esse alimento com a sua
vida, estando contaminada pelo pecado, mas que Deus a tem purificado. A escolha é de cada um, se permanece puro ou se continua se contaminando com as coisas deste mundo. Não se esqueça de comentar que o
alimento sujo não serve para nada; apenas para ser jogado fora. E as pessoas sem Jesus também perdem seu
valor e acabam sendo vítimas deste mundo.
Você sabe o que é ser puro? Você se considera puro? O que lhe impede de ser puro? Com a ajuda de Cristo,
está disposto a se tornar mais puro a cada dia?
ATITUDE:
Ao assistir televisão, ver um outdoor, ouvir música ou mesmo ao andar pelas ruas, nos deparamos com apelos
à sensualidade. Tanto nas roupas como nas atitudes das pessoas encontramos esses apelos, porém, apesar de
todos esses convites sabemos que temos que honrar o nosso Deus, através de atitudes de bondade e pureza,
quer seja ao ver um filme ou mexer na internet, em cada ação nós estamos mostrando o que é mais importante para nós.
Experimente chegar mais perto de Cristo e permanecer o mais afastado possível das coisas que o levam à
impureza. Deus pode transformar sua vida e ligar o seu coração ao dEle.
“Como Pedro e seus irmãos, também nós fomos lavados no sangue de Cristo; todavia muitas vezes, pelo contato com o mal, a pureza do coração é maculada. Devemos chegar a Cristo em busca de Sua purificadora
graça. Pedro recuou ante a ideia de pôr em contato com as mãos de Seu Senhor e Mestre, os pés menos
limpos; mas quantas vezes pomos nosso coração pecaminoso e poluído, em contato com o coração de Cristo.
Quão ofensivo para Ele é nosso mau gênio, nossa vaidade e orgulho.” DTN, 459
Assista o Vídeo Tema 25: “Como Ser Puro?” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 26
NÃO ME LEVE A MAL,
mas quero ser completo
em Cristo!
“E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos
pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, toma a cruz, e segue-Me.” Marcos 10:21
INTRODUÇÃO:
Muitos foram chamados para seguir a Cristo, e entre os chamados, havia alguns que alegremente seguiam
a Deus e tiveram o privilégio de ouvir e aprender com o Mestre. Mas havia outros que, presos às coisas
terrenas, decidiram não segui-Lo. Por vezes, o dinheiro, o tempo, as tradições ou mesmo as pessoas que
amamos acabam ocupando em nossa vida o lugar de Deus, impedindo que tenhamos a oportunidade que tão
bondosamente nos é oferecida.
A presente humanidade a cada dia tem escolhido reis para a sua vida. Parece fácil encontrar cargos que são atribuídos a homens como “rei do futebol”, “rei da música”, rainha disso ou daquilo, mas para você quem é o rei?
Será que precisamos mudar e entender o que significa o sacrifício de Cristo na cruz e como seremos verdadeiramente transformados quando tivermos decidido entregar completamente nossa vida em Suas mãos? Escolha
somente Deus como seu rei e não permita que nada que este ofereça ocupe o lugar que só pertence a Ele.
AÇÃO:
Escolha dez imagens e apresente-as aos adolescentes. Essas imagens podem ser apresentadas através de
fotos, projeção ou desenho. Cada imagem deve apresentar a falta de alguns elementos, exemplo, um mar
sem peixes ou outros animais marinhos, uma árvore sem folhas, um céu sem astros, uma igreja sem pessoas.
Ao apresentar essas imagens, permita que os adolescentes apontem o que está faltando em cada uma delas,
depois compare-as com uma pessoa sem a presença de Deus; ela estará como uma imagem incompleta.
Com frequência, você tem analisado seus atos? Consegue perceber em quais atitudes precisa melhorar?
Possui o desejo de ser uma pessoa melhor? Deseja pedir ajuda a Deus para se tornar uma pessoa melhor?
ATITUDE:
Quanto mais nos aproximamos de Cristo mais entendemos como é preciso estarmos ao Seu lado. Entendemos que somos dependentes dEle e do Seu amor, ver o verdadeiro caráter de Deus e entender que só
seremos completamente felizes ao Seu lado.
Construa sua vida com base nos princípios eternos de Deus que o habilitará a estar completo em Cristo Jesus.
“Os que veem a Cristo em Seu verdadeiro caráter, e O recebem no coração, têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós; e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna.”
DTN, 269
Assista o Vídeo Tema 26: “Eu Posso ser Melhor!” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 27
NÃO ME LEVE A MAL,
mas serei verdadeiro!
“Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros,
começou a dizer aos Seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus,
que é a hipocrisia.” Lucas 12:1
INTRODUÇÃO:
Pense em quais foram os motivos que levaram a multidão a buscar a Jesus, tendo em vista que quem estava
ao lado dEle, usufruía de orientações para esta vida e para a vida futura. Presenciava milagres e maravilhas
e sentia a paz que só provinha dEle. Entretanto, por incrível que pareça, havia também pessoas buscando a
Deus por motivos egoístas, procurando acusá-Lo, e tentando se engrandecer, ou mesmo ir em busca de benefícios terrenos.
Quais as suas intenções ao buscar a Deus? Podemos enumerar vários motivos pelos quais muitos têm buscado ao Senhor, mas percebe-se que a prosperidade e a autossatisfação tem ganhado destaque no mundo
moderno. Deus espera que Seus filhos O busquem unicamente pelo fato de ser seu Criador e Mantenedor. Ele
deseja que cada um seja verdadeiro consigo mesmo e com Ele. Que você seja motivado a buscar a Deus por
amor, e que vivencie todas as maravilhas que a comunhão divina propicia, mas procure agir de modo sincero
e receberá mais que bênçãos materiais.
AÇÃO:
Apresente aos adolescentes duas versões de algum objeto, sendo um deles original e outro uma cópia ou
versão mais simples. Pode ser um relógio, ou uma nota de dinheiro e outra nota de brinquedo; pode ser
também uma roupa; você pode escolher o objeto. Deixe que cada adolescente observe o objeto e encontre
nele as características que diferenciam o objeto verdadeiro da imitação. Compare essa mesma relação com a
opinião de pessoas verdadeiras e falsas. É importante destacar que todos os elementos verdadeiros possuem
características de um criador que planejou em detalhes sua criação, assim como Deus fez conosco.
Você entende o significa ser verdadeiro? Você possui as características de um verdadeiro seguidor de Cristo?
Sabe diferenciar o significado do verdadeiro cristão e do falso? Possui o desejo de refletir a imagem de Jesus
em sua vida?
ATITUDE:
A igreja de Deus necessita de pessoas que possam, sem medo e com coragem, apresentar as características
de Cristo e com sinceridade e honestidade possam impactar pessoas e ver nelas a imagem do verdadeiro
cristão. Está na hora de dar um fim à mornidão!
“Paulo estava certo de que esses mestres em Israel, com os quais estivera tão bem familiarizado, eram tão sinceros e honestos como ele o fora.” AA, 71
Assista o Vídeo Tema 27: “As Intenções mudam Tudo” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 28
NÃO ME LEVE A MAL,
mas quero ser limpo!
“E, eis que veio um leproso, e O adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. E logo ficou purificado da lepra.” Mateus 8:2,3
INTRODUÇÃO:
Ao estar com os doentes, Jesus Se compadece quando vê Sua criação, antes perfeita, e agora comprometida
pelo pecado. Quando esteve nesta Terra, Ele sofreu a dor dos cegos, coxos, leprosos e doentes do pecado. E
os que buscavam com o coração contrito recebiam dEle a renovação, não só física, mas também espiritual. Na
certeza de que seu sacrifício possibilitaria não só a cura temporal, mas a eterna e poderia, como no Éden, ver
o homem restaurado e sem pecado, doença ou sofrimento.
Estar doente ou conhecer alguém que esteja doente nos faz entender nossa condição limitada de exercer
influência sobre a doença, apesar de nossas tentativas de melhora, não nos cabe o controle da vida. É plano
de Deus que cada um dos Seus servos tenha vida e vida abundante, para que assim possamos honrá-Lo, inclusive no cuidado do nosso corpo. Demonstre seu amor e fé ao obedecer à orientação de um Deus que o ama,
a ponto de zelar pela sua saúde.
AÇÃO:
Apresente aos adolescentes duas versões de algum objeto, sendo um deles oriEntregue papel e caneta a cada
adolescente, e peça para que cada um escreva cartas às pessoas que estejam com alguma dificuldade; pode
ser idosos com problema de saúde ou doentes espirituais; discuta com eles que palavras seriam apropriadas e
que conselhos serviriam para cada situação.
Você se considera uma pessoa saudável? Tem dedicado tempo para cuidar de sua saúde? Está disposto a
melhorar seus hábitos? Acredita que o plano de Deus é para que você tenha uma vida saudável? Está disposto
a realizar mudança e, com a ajuda de Deus, alcançar uma vida com hábitos melhores?
ATITUDE:
Através da orientação divina, recebemos oito remédios naturais que nos possibilitam uma vida mais saudável.
Pode ser que, nesse momento, sua vida não tenha nenhum problema de saúde, porém este é o momento de
escolher e buscar esse conhecimento, e viver de forma mais saudável, podendo além de prevenir possíveis
complicações, desfrutar da benção que Deus nos deu e servi-Lo de forma mais completa.
Quer viver mais e melhor? Aceite os conselhos de Deus para sua vida!
“Essas palavras querem dizer mais que a limpeza do corpo. Cristo está falando ainda da mais alta purificação,
ilustrada pela menor. Aquele que viera do banho estava limpo, mas os pés calçados de sandálias logo se
encheram de pó, e necessitavam novamente de ser lavados.” DTN, 458
Assista o Vídeo Tema 28: “Como ser FIT” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 29
NÃO ME LEVE A MAL,
mas devo ser organizado!
“Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de
linho.” João 20:7
INTRODUÇÃO:
Ao ler esse texto, percebemos o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Todos os anjos, os seres de outros
mundos, o próprio Pai, Satanás e seus demônios, todos estavam à espera do resultado da cruz. Jesus ressuscita e antes de ir embora, resolve dobrar Suas vestes, pois não poderia deixar as coisas de qualquer forma;
nada poderia estar fora de lugar, mesmo que essa situação fosse simples, como apenas dobrar as roupas.
Essa atitude nos dá um exemplo de como devemos nos portar diante das pequenas coisas. Jesus mostrava
tranquilidade e organização. Hoje, muitos estão sempre correndo, e parece que nunca encontram a solução
para seus problemas. Que tal seguir o exemplo de Jesus, mudando de atitude nas pequenas coisas?
AÇÃO:
Coordene uma discussão entre os adolescentes, levando em conta o exemplo de Jesus. Como trazer para seu
dia a dia os exemplos que Jesus nos deixou, quer seja em casa, na escola, na casa dos amigos, igreja, ou por
onde for, que atitude leva você a se parecer com Jesus?
Em que precisamos ser mais organizados? Tenha como base Jesus que deu o exemplo para uma situação simples de como deve ser nossa atitude em relação, não somente ao vestuário, mas ao estilo de vida, profissão,
estudos e responsabilidades. Quais são as suas prioridades de organização?
ATITUDE:
Cada adolescente deve escrever uma lista de prioridades (coisas do dia a dia). Quais e como pretendem
melhorar a organização de cada uma delas. Lembre-se de que na próxima semana, cada um deve comentar as
mudanças e os efeitos em sua vida.
Hoje, temos um desafio maior para você: organizar sua vida com Jesus, tendo suas horas de oração e leitura
da Bíblia, ordenando o tempo que você vai à casa de Deus e obedecendo ao tempo dedicado à família e
amigos. Lembre-se de que você sempre irá dedicar mais tempo para o que é prioridade para você.
“Os discípulos correram para o túmulo, e acharam ser como Maria dissera. Viram o sudário e o lenço, mas
não acharam o Senhor. Havia, no entanto, mesmo ali o testemunho de Sua ressurreição. As roupas do sepultamento não estavam atiradas com negligência, a um lado, mas cuidadosamente dobradas, cada uma num
lugar à parte. João “viu, e creu”. Ainda não compreendia a escritura que dizia dever Cristo ressuscitar dos
mortos; mas lembrou-se então das palavras do Salvador, predizendo Sua ressurreição.” DTN, 558
Assista o Vídeo Tema 29: “Eu Odeio Lavar Banheiro” no Canal Victor Bejota no Youtube

36

Temas para Pequenos Grupos de Adolescentes - “Não Me Leve a Mal”

TEMA 30
NÃO ME LEVE A MAL,
mas eu acredito no
poder de Deus!
“E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas;
Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos
sobre os enfermos, e os curarão.” Marcos 16:17 e 18
INTRODUÇÃO:
O mundo clama pelo resgate divino; pessoas desejam encontrar a manifestação do Espírito Santo em cristãos
verdadeiros e mesmo em meio aos professos seguidores de Cristo, essa busca está tão perto de Deus, a ponto
de que os milagres e curas mais fantásticos se tornem realidade. O exemplo leva muitos a estar mais perto da
verdade que tanto proclamamos.
Os milagres feitos por Cristo e pelos apóstolos podem hoje se repetir. Por muitas vezes, ouvimos relatos de
grandes maravilhas realizadas por pessoas que viveram o amor de Deus, superando obstáculos e enfrentando
as dificuldades. O chamado de Deus para sua vida está na realização de uma comunhão tão profunda e verdadeira, que a cada dia milagres acontecem ao seu redor. Depositar a fé no Deus invisível para o mundo parece
loucura, mas o que para o mundo é loucura, para o verdadeiro discípulo é um ato de amor e misericórdia.
Que o poder de Deus se manifeste em sua vida!
AÇÃO:
Convide um pastor, ancião ou líder da igreja para este estudo. Realize uma entrevista com esse líder, preparada pelos adolescentes sobre milagres. Permita que cada um dos adolescentes pergunte livremente sobre as
experiências vividas pelo líder (não permita que as perguntas saiam do foco: MILAGRES.)
Você acredita em milagres? Já vivenciou um milagre em sua vida? Tem o desejo de vivenciar milagres? O que
impede as pessoas de vivenciarem milagres?
ATITUDE:
Jesus tinha em cada olhar as respostas que o povo precisava; o Seu poder era muito grande, mas agia com a
simplicidade de uma criança; tudo nEle era especial e o povo perguntava se Aquele homem tão maravilhoso
era mesmo o libertador que Israel esperava. A resposta a essa pergunta estava marcada pelo sofrimento que
viria na cruz do Calvário. Ele não era apenas o Libertador, mas o Redentor de Israel; Deus Se põe à disposição
para salvar a humanidade.
Da mesma forma que Jesus Se coloca hoje à sua disposição, Seu amor e poder são inexplicáveis; não deixe de
contar com essa força para sua vida.
“Ao olhar o povo para Ele, no entanto, viram uma fisionomia em que se uniam a divina compaixão e o poder
consciente. Toda a expressão do olhar, todo traço do semblante, assinalava-se pela humildade, e exprimia
indizível amor. Parecia circundado duma atmosfera de influência espiritual. Ao passo que Suas maneiras eram
suaves e despretensiosas, imprimia nos homens um sentimento de poder que, embora oculto, não podia inteiramente velar. Era esse Aquele por quem Israel tão longamente esperava?” DTN, 87
Assista o Vídeo Tema 30: “O Maior Super-herói” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 31
NÃO ME LEVE A MAL,
mas escolhi amar a Jesus
“Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda, esse é o que Me ama; e aquele que Me ama será
amado de Meu Pai, e Eu o amarei, e Me manifestarei a ele.” João 14:21
INTRODUÇÃO: Pensar em amor é pensar em cuidado e proteção. Deus tem demonstrado que nos ama por
meio da Sua palavra e a cada segundo, isto é real, tão somente pelo fato de permitir que estejamos vivos, pois
afinal a vida vem dEle. E a maior prova desse amor foi entregar Seu Filho como sacrifício vivo, em favor da
humanidade. E torna-se impossível entender, que após a compreensão desse sacrifício, não haja o desejo de
seguir esse caminho que leva à salvação. Ao criar o homem, Deus deu, entre outros presentes, o casamento, a
natureza, o sábado como dia de repouso e Sua lei que é o reflexo do caráter divino.
No contexto do mundo atual, nem sempre seguir normas é símbolo de inteligência ou sabedoria. As pessoas não
estão dispostas a seguir normas estabelecidas pela lei humana, mesmo sabendo que isso pode causar graves consequências imediatas. O que dizer de uma lei divina? Quando Deus Se apresentou através da Sua Lei a cada um de nós,
não tinha o objetivo de perseguir, controlar ou condenar, mas Sua intenção era cuidar de Seus filhos e orientá-los no
melhor caminho, pois seguir a orientação de Deus é mais que cumprir regras e mais que uma barganha entre um ser
criado e um criador pela vida eterna. Seguir a Lei de Deus é a demonstração de que O reconhecemos como Senhor
de nossa vida e estamos dispostos, por amor, a seguir Sua orientação, sabendo que este é o melhor caminho.
AÇÃO: Leve para o estudo: um peixe Beta, um liquidificador e uma extensão. Durante todo o estudo, permita
que os adolescentes peguem no peixe, (se ele estiver dentro de um saquinho fechado com água, como é vendido nas lojas, é mais tranquilo passar por todos, sem riscos) é realmente importante que o recipiente onde
está o peixe passe pelas mãos de todos. No momento da dinâmica, comece a falar sobre o sacrifício de Jesus
e ligue o liquidificador na frente de todos os adolescentes (para que vejam que o mesmo está funcionando).
Compare o peixe com Jesus; desligue o liquidificador e combine com alguém para tirar da tomada sem que os
adolescentes vejam. Quando estiver desligado, sem risco para o peixe, coloque-o no liquidificador e finja que vai
apertar o botão de ligar (mesmo apertando o botão, não existe possibilidade de o liquidificador funcionar, pois
está fora da tomada, mas os adolescentes não sabem disso), verifique com os adolescentes se alguém aceita
apertar o botão de ligar do liquidificador. E, como característica deles, certamente pedirão para não matar o peixe.
Caso alguém demonstre ter a coragem de ligar o botão, depois de um tempo, permita que ligue, pois você sabe
que o aparelho não funcionará, mas enfatize com eles essa preocupação que tiveram por um peixe que acabaram
de conhecer e leve-os a refletir como foi para Deus entregar Seu único Filho para ser torturado aqui na terra.
Você consegue entender a relação entre amar a Deus e guardar Seus mandamentos? Sente o amor divino
em sua vida? Possui o desejo de estar mais próximo desse amor? O que impede a humanidade de estar mais
perto desse amor? Você crê que há pessoas que ainda não compreendem a importância desse amor?
ATITUDE: Jesus, ao ter contato com as pessoas, sentia um profundo amor por cada uma delas. Encontramos, em raros
momentos, Jesus sendo servido, mas ao ler os evangelhos vemos Cristo, em várias ocasiões, servindo, buscando o perdido e atendendo aos necessitados. Esse exemplo nos mostra que o fundamento do ministério de Cristo está no serviço.
A lei de Deus é um chamado, não só para servi-Lo, mas também para servir ao próximo. Procure entender
cada detalhe encontrado na palavra de Deus e aceite a lei como a vontade do Senhor para sua vida.
“Jesus trabalhava para aliviar todo caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro tinha para dar, mas privava-Se muitas vezes de alimento, a fim de diminuir a necessidade dos que pareciam mais carecidos que Ele. Seus
irmãos sentiam que Sua influência ia longe a anular a deles. Era dotado de tato que nenhum deles possuía,
nem desejava obter. Quando falavam asperamente aos pobres e degradados, Jesus procurava exatamente
aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de animação.” DTN, 52 e 53
Assista o Vídeo Tema 31: “Eu Amo quem me Ama” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 32
NÃO ME LEVE A MAL,
mas tenho um Deus
que me escuta
“E tudo quanto pedirdes em Meu nome Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho”. Se pedirdes
alguma coisa em Meu nome, Eu o farei.” João 14:13 e 14
INTRODUÇÃO:
Sobre qual assunto você mais gosta de conversar? Alguns gostam de esporte, outros de filme, outros gostam
de falar sobre relacionamento. Mas agora pense no seu melhor amigo, quais assuntos já conversou com ele?
Quando falamos com um amigo, temos, na maioria das vezes, conversado sobre quase todos os assuntos;
alguns mais interessantes outros menos, mas acabamos falando de tudo.
E quando está orando, qual tem sido o assunto que envolve suas orações? Durante o ministério de Jesus, ao
ser perguntado sobre o Pai, Ele começa a falar de Sua ligação com Deus e explicar para Felipe que Ele está
no Pai, assim como o Pai está nEle era uma ligação muito grande e profunda para o ser humano entender.
Depois, continua falando sobre oração, ligando nossos pedidos a Deus por meio de Seu sangue derramado
por nós. Cristo possibilita um canal aberto de comunicação com o Pai, quando diz: “em Meu nome”, e não
está somente dizendo que devemos pedir em Seu nome, mas que devemos pedir por meio dEle, ao entregar
Seu corpo como sacrifício vivo em favor de cada pessoa. Jesus Se faz como uma ponte que liga novamente o
ser humano a Deus, e como não aproveitar esta oportunidade? Deus está à sua disposição, pronto para ouvi-lo e ajudá-lo. Aproveite e converse com Ele agora mesmo!
AÇÃO:
Entregue a cada adolescente uma mensagem com textos bíblicos, e todos devem ser orientados a ler a mensagem para o colega (aquele que estiver mais próximo dele), e todos ao mesmo tempo devem participar desse
momento. Sendo assim, cada um receberá a mensagem e deve repassá-la. Determine um período de 15
segundos para que todos escutem a mensagem do amigo e este repasse sua mensagem. No final, peça para
que cada um repita a mensagem recebida e indique quais foram as complicações. Em seguida, faça a aplicação
dessa atividade com o poder que Deus possui de ouvir todas as nossas orações ao mesmo tempo, sem problema. Deus ouve perfeitamente a qualquer hora cada um de nossos pedidos.
Você tem conversado com o Pai? Quando ora, quais são seus assuntos preferidos? Deseja dividir sua vida e
sonhos com Jesus? Deseja convidá-Lo para ser seu melhor amigo?
ATITUDE:
Deus conhece você muito bem, e sabe todos os detalhes da sua vida. Ele o visita a todo o momento, e cuida dos
seus passos, pois quer estar bem pertinho de você todo o tempo. Como entender tão grande amor e como não
estar envolvido em servir a um Deus tão bondoso, a ponto de entregar o próprio filho para salvar a sua vida?
Decida envolver-se mais com Deus, lendo diariamente a Bíblia. Ore sempre e busque entender qual o plano
dEle para você. Lembre-se de que este amor deve ser a sua maior motivação.
“A medida da atenção divina concedida a qualquer criatura, é proporcional à sua posição na escala dos seres.
A pequenina andorinha é velada pela Providência. As flores do campo, a relva que atapeta o solo, partilham da
atenção e cuidado do Pai celeste.” DTN, 215
Assista o Vídeo Tema 32: “O 4G que nunca cai” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 33
NÃO ME LEVE A MAL,
mas eu perdoo
“Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados; e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos.”
João 20:23
INTRODUÇÃO:
O lugar estava fechado e seria impossível para qualquer pessoa entrar onde os discípulos estavam, sem que
fosse necessário arrombar a porta. Eles estavam escondidos com medo dos judeus e sentiam-se aflitos ao
pensarem na possibilidade de Jesus ter vencido a morte, lembrando as palavras do Mestre e criando forças
para aceitar um milagre tão grande como esse. E, de repente, Cristo aparece entre eles. E isso não os surpreendia, pois todos sabiam que nenhuma porta era forte o suficiente para impedi-Lo de estar com Seus discípulos. Jesus mostra Suas feridas e dá-lhes o poder de perdoar pecados, justamente o motivo que O levou a
ser tão perseguido pelos fariseus, e agora Ele dá aos Seus discípulos esse alto privilégio.
As palavras de Jesus envolviam tantos aspectos, que nem mesmo Seus discípulos poderiam entender de
início. Para eles, era preciso compreender que recebiam o perdão de Deus para si, e que esta também seria
a oportunidade dos outros receberem o perdão. Esta era uma mensagem de restauração ao dizer que Deus
estava disposto a apagar o erro de cada um e escrever-lhe uma nova história. E essa mensagem tem sido pregada com grande dificuldade, até chegar aos nossos dias. Hoje, esse mesmo perdão concedido aos discípulos
é estendido a você, bem como a missão de anunciar tal perdão aos outros, para que confessem tudo a Deus
que é fiel e justo para cobrir a todos com Sua graça restauradora.
AÇÃO:
Durante o culto, deve ser falado que em determinada caixa fechada está a solução para os problemas de relacionamento, e que, a partir desse momento, não haverá mais dificuldades. A caixa deve estar à vista de todos;
eles podem até pegar nela, porém, só deverão abri-la ao final. Depois da reunião, a caixa será aberta e no
fundo dela deve ter um espelho. Todos passarão e olharão para dentro da caixa para descobrir qual a solução
encontrada para os problemas de relacionamento. Informe que quando cada um olhar para dentro da caixa,
ninguém deve dizer o que viu, para que todos possam ter a expectativa da descoberta. Deus nos escolheu, mas
nos dá o direito de decidir aceitar o perdão e perdoar, a cada dia.
Você tem facilidade de perdoar? Sente-se perdoado por Deus? O que é imperdoável para você? Está disposto a
aceitar o perdão de Deus que lhe é oferecido e também aos outros?
ATITUDE:
Escolher seguir a Cristo, estar na contra mão do mundo, seguir caminhos distintos das pessoas e até ser ridicularizado ou humilhado, mesmo por não fazer o que alguém julga certo, Cristo já havia profetizado que o
sofrimento viria, mas que era preciso ser forte e ter bom ânimo.
Há pessoas que estão à espera da verdade, querendo conhecer a Deus de forma profunda, sem julgamento,
nem condenação. E se você escolhe apresentá-las a um Jesus perdoador, muitos ouvirão a sua voz e receberão o galardão eterno.
“Não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando-o sem advertência prosseguir em sua degradante carreira. Os que são mais prontos a acusar a outros, e zelosos em levá-los à justiça, são frequentemente em sua própria vida mais culpados que eles.” DTN, 325
Assista o Vídeo Tema 33: “Tah de Boa” no Canal Victor Bejota no Youtube
40

Temas para Pequenos Grupos de Adolescentes - “Não Me Leve a Mal”

TEMA 34
NÃO ME LEVE A MAL,
mas tenho a verdadeira paz
“Deixo-vos a paz, a Minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize.” João 14:27
INTRODUÇÃO:
Como é bom ter alguém para conversar, alguém que nos escuta sem julgamento nem condenação, alguém
disposto a nos ajudar mesmo quando repetimos o mesmo erro mais de uma vez! Porém, essa realidade em
nosso mundo parece impossível, pois vivemos a um passo de ser julgados a todo o momento; as pessoas nos
avaliam pela roupa que vestimos, pelas nossas características físicas, pela forma que falamos, pelo nosso lugar
de origem ou, às vezes, tomam antecipadas conclusões sobre o nosso caráter apenas por causa de uma palavra
ou atitude, que na maioria das vezes, não expressam tudo o que realmente somos. Se em algum momento
você sentiu que o mundo o julga dessa forma, ou se sente que é injustiçado e condenado, independente do
tamanho do seu erro, se está certo ou errado, mesmo que todos não o aceitem mais, a bênção é que Deus está
de braços abertos para ouvi-lo, e quer consolar você, e oferecer-lhe uma paz que ninguém pode dar.
Entregue tudo a Deus, este é o momento! Diga como tem se sentido, pois Ele Se importa com seus medos,
suas alegrias e dificuldades. Permita ser transformado pelo Seu poder, e, mesmo que as coisas não se resolvam
como você imagina, acredite que Deus vai confortar o seu coração e o fará sentir a doce paz que só aqueles
que conhecem ao Senhor podem desfrutar.
AÇÃO:
Entregue a cada adolescente uma bexiga, que deve ser cheia e amarrada. Depois, informe que irá começar
uma competição e o vencedor será aquele que permanecer com a bexiga cheia. Quando isso for falado, a
tendência do grupo será estourar a bexiga do companheiro. Porém, deixe que eles comecem a fazer isso, e
logo em seguida, comente que não pediu para ninguém estourar a bexiga do outro, mas que o vencedor fosse
aquele que mantivesse seu balão cheio. Caso ninguém tenha começado a estourar os balões dos outros, todos
serão considerados vencedores.
Vivemos num mundo onde somos colocados a estar sempre competindo e considerando os outros nossos
rivais, pois queremos vencer a todo custo, mas o reino de Deus é diferente; lá somos todos vencedores.
Você possui paz em sua vida? Por que acha que as pessoas têm estado tão agitadas e angustiadas? Acredita
que a verdadeira paz só vem de Deus? Está disposto a confiar suas angústias e ansiedades nas mãos de Deus?
ATITUDE:
Jesus era um reflexo de paz, mesmo sendo perseguido e humilhado deixará para cada um dos Seus seguidores não
só Suas palavras, mas o exemplo de como agir e em quem buscar forças, pois Ele mesmo sendo Deus sempre buscava o Pai em oração.
Ao escolher refletir a paz de Deus, muitos aceitarão a verdade por ver em você a tranquilidade e a paz que o
mundo não pode dar. Reflita esse amor e todos verão Deus em você!
“Em Seu discurso aos discípulos, Jesus não fez nenhuma triste alusão a Seus próprios sofrimentos e morte. Foi
de paz Seu último legado a eles.” DTN, 476
Assista o Vídeo Tema 34: “Como não ficar Angustiado” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 35
NÃO ME LEVE A MAL,
mas minha honra está em Deus
“Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem
só de Deus?” João 5:44
INTRODUÇÃO:
O que atribui honra ao homem? Em nossa sociedade, as pessoas parecem dar mais valor às coisas que possuem ou aos
cursos que fizeram, do que propriamente aos atributos que Deus lhes concede. Às vezes, as aparências e a condição financeira têm recebido grandes reconhecimentos entre os homens, e dons vindos de Deus são deixados em segundo plano.
Na época de Jesus, as coisas não eram muito diferentes; ao presenciar tais demonstrações de vaidade, Deus
Se apresenta superior, eles queriam atribui-Lhe honra e ao ver Seus milagres tentam colocá-Lo no cargo de rei
dos judeus, mas não era plano de Deus estabelecer Seu reino daquela forma. Durante todo o Seu ministério,
Cristo apresenta posturas diferentes, colocando em destaque pessoas humildes, ensinando que o correto era
servir, mostrando humildade e enfrentando Sua escolha de completa entrega.
Segundo a orientação do Mestre, há um fator que torna a honra entre os homens um perigo, seria buscar
honra entre homens, pois isto nos impede de crer, colocando-nos em meio a objetivos que não condizem com
os valores celestiais e nos fazem perder o verdadeiro sentido da existência. Mesmo Jesus tendo o objetivo de
salvar cada um dos que ouviam Sua palavra a buscar o destaque, impedia-os de alcançar o entendimento, não
permitia que honra humana envolvesse Sua vida. Aos que buscam os méritos deste mundo, entendam que
cada vitória ou conquista alcançada será sempre uma oportunidade de testemunhar de Deus, e que seja qual
for sua capacidade, vitória ou conquista somente pode ser realizada com a permissão divina.
AÇÃO:
Todos devem ficar em pé e formar um círculo; entregue a um dos adolescentes um rolo de barbante. Ele deve
segurar a ponta do barbante e passar o rolo para outra pessoa a quem ele vai ressaltar as qualidades. A pessoa
que recebeu o barbante deve apontar a qualidade do outro adolescente a passar o rolo como fez o primeiro,
segurando também o barbante, e assim por diante, cada um que receber o barbante deve segurar sua parte,
desse modo formará uma grande teia. Quando todos já tiverem falado as qualidades dos colegas, explique que
o plano de Deus é fazer com que estejamos juntos e dividamos qualidades, tendo a oportunidade de vencer pela fé.
Quais os objetivos da sua vida? Que lugar Deus tem ocupado em seus planos? Quanto da sua vida é dedicado
para as conquistas da terra e quanto é dedicado para as conquistas do céu?
ATITUDE:
Ao vir a este mundo, Jesus demonstrou Sua humildade e quem conduzia Sua vida. Ao nascer numa manjedoura
da forma mais simples e humilde, o que poderia acontecer, em vez de festas banquetes e honras, nasce em
meio aos animais, à palha e à pobreza. Da mesma forma que no passado, a “humildade” foi símbolo da pregação
do evangelho, hoje devemos nos apegar e embainhar-nos da espada que é a palavra de Deus, partindo para a
vitória que é certa. Não fique de fora desta guerra!
“Os discípulos não passavam de pessoas simples, sem dinheiro e com nenhuma outra arma a não ser a Palavra
de Deus; entretanto, na força de Cristo eles saíram para contar a maravilhosa história da manjedoura e da
cruz e para triunfar sobre toda a oposição. Sem honra ou reconhecimento terrestres, foram heróis da fé. De
seus lábios saíam palavras de divina eloquência que abalaram o mundo.” A A, 43
Assista o Vídeo Tema 35: “O Menor é o Maior” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 36
NÃO ME LEVE A MAL,
mas vi e preciso falar
“E destas coisas sois vós testemunhas.” Lucas 24:48
INTRODUÇÃO:
Os discípulos estiveram com Jesus durante cerca de três anos e meio, ouvindo e aprendendo por meio de pregações, milagres, comunhão e perseverança. Eram tantas as lições, que mal se podia enumerar, e agora Jesus
atribuía aos discípulos a missão de testemunhar, confiando-lhes o sublime encargo de contar ao mundo tudo
que haviam vivido e visto. Eram eles, em sua maioria, leigos e despreparados, não havia internet, nem mídia
ou algum tipo de rede social; sem dúvida, o desafio era muito grande, e não podemos esquecer que viviam
em uma sociedade corrupta que misturava política e religião, afinal haviam matado seu Mestre, sem condições financeiras ou bens materiais, mas através da orientação divina e com o poder que vinha do Espírito
Santo eles mudaram o mundo. Deus uniu a eles novos conversos, (Paulo, Lucas, Timóteo, Tito, entre outros),
realizou milagres através deles e levou a mensagem não só às pessoas de sua época, mas até aos nossos dias.
Quais dificuldades você enfrenta para ser testemunha de Jesus? Os discípulos superaram todas que eles
encontravam; não porque eram melhores ou mais talentosos que outros, mas porque haviam passado um
período tão precioso ao lado de Jesus, que para eles era impossível não contar as maravilhas do amor transformador de Deus. E nosso convite é que você escolha viver sempre ao lado de Jesus e desfrute do privilégio
de ser uma testemunha do Seu grande amor. Não se importe com as dificuldades ou desafios que surgirem,
tão somente, confie e o Espírito Santo os guiará, assim como guiou os discípulos. Muitos se unirão a você, na
fé e essa mensagem continuará mudando corações e resgatando perdidos.
AÇÃO:
Uma caixa de bombons embrulhada para presente deve ser entregue com um bilhete e um cartão a um dos
adolescentes. Ao ler o bilhete, ele descobrirá que o presente não é seu, mas que deve ser para outra pessoa que
tenha a qualidade citada no cartão. Ele procura a pessoa e entrega-lhe o presente, onde deverá ter outro cartão
com outra qualidade diferente da anterior. Essa pessoa deverá passar pelo mesmo processo e assim, várias pessoas receberão o presente e o cartão, cada uma com qualidades diferentes, até chegar à última pessoa que deve
ter a qualidade de “amigo”. A mensagem final deve dizer que ele precisa dividir seu presente com todos; afinal
ele foi escolhido como “amigo”. Essas qualidades a serem destacadas podem ser: atencioso, carinhoso, educado,
espiritual, e assim por diante. Ressalte a capacidade que cada um tem de ser testemunha de Jesus.
Você entende o privilégio que significa ser testemunha de Jesus? Compreende a grandeza dessa missão?
Entende a dimensão que um bom testemunho pode ter? Está disposto a viver esse ministério?
ATITUDE:
A Bíblia revela expressões de experiências vividas por homens de Deus, mas ela deve ser igualmente como a alavanca
que nos motiva a também termos nossas experiências com o Senhor. Deus quer fazer de você um grande ministro
da Sua palavra. Permita que Ele se manifeste em sua vida e que a sua pregação seja um reflexo da companhia divina!
“Nossa confissão de Sua fidelidade é o meio escolhido pelo Céu para revelar Cristo ao mundo. Temos de reconhecer-Lhe a graça segundo nos é dada a conhecer através dos santos homens da antiguidade; mas o que
será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós
mesmos a atuação de um poder que é divino.” DTN, 240
Assista o Vídeo Tema 36: “Megafone” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 37
NÃO ME LEVE A MAL,
mas eu tenho um consolador
“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em Meu nome, esse vos ensinará todas as coisas,
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.” João 14:26
INTRODUÇÃO:
Estar sem a presença física de Jesus, após passar tempo precioso ao Seu lado, era um desafio, e Jesus sabia
como lidar com todas as situações, mas para os discípulos sozinhos não seria fácil enfrentar a oposição; seus
próprios limites e as dificuldades advindas das tentações, que com certeza estariam à sua frente. Por vezes,
desejaram estar com Jesus mais uma vez e novamente voltar a Ele e animar sua fé, nos momentos de dor,
como quando viam algum dos que pertenciam ao seu grupo morrendo, como aconteceu com Tiago, e sozinhos não seriam capazes de suportar, mas Jesus havia deixado o Espírito Santo como Consolador que iria
orientá-los e conduzi-los na jornada da pregação do evangelho de Cristo.
Quando estiver no seu limite, quando precisar de força e orientação, quando o medo e a provação estiverem
às portas da sua vida, não fique angustiado, Jesus deixou para você o Consolador, e como fez com os discípulos, se você desejar, Ele cuidará de sua vida, dando-lhe força e indicando o caminho; esteja atento à voz do
Espírito Santo e terá uma vida de vitórias.
AÇÃO:
Sugira que cada participante escolha sua dupla; depois, cada um deve ficar em pé em frente ao parceiro escolhido. Eles devem combinar para que um dos dois feche os olhos, pois o amigo deverá guiá-lo. Faça com que
andem no espaço indicado e vivenciem a situação de alguém que não possui visão. Em seguida, a mesma atividade deve ser repetida, mas invertendo as posições; aquele que foi guiado deve guiar e quem guiou deve
permanecer de olhos vendados. Ao final da atividade, reúna-os e deixe que cada um fale qual foi a sensação de
estar sem visão e qual a sensação de ser guia do amigo. Compare esse momento com nosso cotidiano e como
vivemos sem a orientação do Espírito Santo.
Qual a visão que você possui do Espírito Santo? Você tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo? Está disposto a
pautar sua vida pela orientação do Espírito Santo?
ATITUDE:
Sempre que ouvimos falar em cruz, normalmente pensamos em sofrimento e angústia, e somos condicionados a
esse pensamento, pois a humanidade relaciona a cruz com coisas más. No entanto, a cruz é algo maravilhoso, pois
nos leva à libertação do pecado, afirmando que Jesus nos salvou por meio da cruz.
Jesus fazia o bem com tudo que possuía. Toda vez que você receber algo, não utilize somente em seu benefício,
mas use-o em prol de outros; quer seja com algum familiar, vizinho, colega de escola ou amigo, o Espírito Santo
poderá ajudá-lo a discernir quando poderá fazer o bem a alguém. Permita escutar a voz do Espírito Santo que o ajudará a realizar coisas admiráveis.
“Quando Ele ressurgisse do sepulcro, a tristeza deles se converteria em alegria. Depois de Sua ascensão devia
estar pessoalmente ausente; mas por meio do Consolador, achar-Se-ia ainda com eles, e não deviam passar o
tempo em lamentações.” DTN, 189
Assista o Vídeo Tema 37: “Deus tah Comigo” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 38
NÃO ME LEVE A MAL,
mas qual é minha missão?
“Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, e subiram logo para
o barco, e naquela noite nada apanharam.” João 21:3
INTRODUÇÃO:
Jesus chamou Seus discípulos para serem pescadores de homens e, apesar de ter sua profissão, após o chamado dEle, já não deveriam mais estar envolvidos com outros trabalhos que não fosse buscar pessoas para
apresentar-lhes o Mestre. Pedro em especial, havia recebido a orientação para apascentar as ovelhas de Cristo
e foi ele quem chamou os outros discípulos para pescar. A noite passa e nada, nenhum peixe, o Mestre chama
pela manhã e eles não O reconhecem. Por um momento, haviam perdido a visão do que era prioridade na
vida deles, pois deveriam mudar o mundo com a mensagem a eles confiada, porém, estavam fazendo o que
não deveriam. Quando Jesus aparece e os orienta a jogar a rede novamente, eles pescam muitos peixes. Havia
uma mensagem nessa situação: Jesus é o Senhor do universo; a Ele cabe o controle de tudo. De que adiantava a pesca,
se não fosse essa a vontade de Deus? Aprendamos que só com Ele essa ou qualquer outra atividade tem sentido.
Deus não lhe pede para deixar seus afazeres, mas que você entenda que todas as coisas possuem seu lugar
e que a nossa prioridade deve ser a mensagem de Deus às pessoas. Não permita que qualquer atividade tire
sua atenção de Deus, e não deixe que essas mesmas atividades tomem o lugar da leitura da Bíblia ou dos
momentos de oração. Não perca de vista sua missão. Deus sempre tem o controle de tudo, tanto no passado
com os discípulos, como no presente, Ele sempre cuidará de suas necessidades.
AÇÃO:
Grandes empresas, hospitais, igrejas e instituições possuem uma missão; não somente entendem que possuem uma missão a cumprir, mas possuem uma missão escrita que ajuda a cada pessoa daquela instituição a
lembrar dos valores que devem levar. Apresente aos adolescentes os termos de missão que instituições do seu
bairro e cidade possuem e estimule-os a, durante esse estudo, criar uma missão que deve ser a missão deles
nesta terra. Lembre-se que o texto deve resumir tudo o que aprenderam. A missão deve ser feita em conjunto;
uma única missão para aquele pequeno grupo.
Qual a missão da sua vida? Que obstáculos têm desviado sua missão? Está disposto a viver para servir e obedecer a Deus?
ATITUDE:
Servir a Deus verdadeiramente requer de nós compromissos e sacrifícios, uma dedicação que só pode proceder do
verdadeiro adorador de Deus, mas do que avaliar a sua igreja, avalie a sua vida. Que influência você tem exercido
sobre os que estão ao seu redor? Criar vínculos, influenciar pessoas e acima de tudo, amar o pecador é a vontade
de Deus para sua vida.
“É intento de Cristo que Seus ministros sejam educadores da igreja na obra evangélica. Cumpre-lhes ensinar o
povo a buscar e salvar os perdidos. É esta, porém, a obra que estão fazendo? Ai! quantos estão porfiando por
avivar a centelha da vida numa igreja quase a perecer! Quantas igrejas são cuidadas como ovelhas enfermas,
pelos que deviam estar buscando a ovelha perdida! E todo o tempo milhões e milhões estão perecendo sem
Cristo.” DTN, 583
Assista o Vídeo Tema 38: “Missão dada é Missão Cumprida! ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 39
NÃO ME LEVE A MAL,
mas Deus comanda
“Disse-lhe Jesus: Se Eu quero que ele fique até que Eu venha, que te importa a ti? Segue-Me tu.” João 21:22
INTRODUÇÃO:
Mágoas e tristezas têm circundado muitos dos que se envolvem com os que professam servir a Deus. Muitas
vezes, ao olhar quem está ao nosso lado, entendemos que, pelo fato de estar com Jesus, temos o direito de
apontar o que está certo ou errado, quem é o melhor ou pior. Isso tem acontecido com os cristãos em relação
às pessoas que ainda não conhecem a mensagem de Deus e até mesmo aos que conhecem a verdade. Pedro,
ao se preocupar em como seria o destino de outro que não fosse ele mesmo, é repreendido pelo Mestre a se
preocupar com sua própria vida e deixar que Deus julgue o que é melhor para cada um, pois cabia a ele seguir
a Cristo e deixar o julgamento dos outros para Deus.
Mesmo quando encontramos motivos para entender que alguém merece ou não alguma sentença, precisamos entender que é necessário simplesmente entregar a vida a Jesus e deixar que Ele nos conduza.
Devemos aprender com Seu exemplo de amar as pessoas, não porque são melhores ou piores, mas porque
são candidatas às mansões celestiais; a nossa atitude fará diferença na vida delas. Entregar a vida a Jesus significa confiar plenamente que Ele tem o melhor para nós; permanecer olhando para Ele é a certeza de que
estamos no caminho certo. Entregue sua vida e deixe que Ele faça o melhor por você!
AÇÃO:
Realize o estudo em um ambiente aberto, de preferência, em meio à natureza, e propicie um momento de
apelo. Entregue a cada adolescente duas lembrancinhas iguais e diga que eles devem ficar com um e o outro
deve ser entregue a alguém que se comprometa a ajudá-lo na caminhada rumo ao céu. Durante essa entrega,
caso algum dos adolescentes receba mais de um presentinho, este deve escolher uma segunda pessoa para
fazer o mesmo. Esteja atento para que todos os participantes recebam sua lembrancinha. Não se esqueça de
separar alguns desses presentinhos e guarde-os para os que não receberam no momento da atividade.
Está cansado e sobrecarregado deste mundo? Quer ter sua vida transformada? Está disposto a se entregar a
Jesus, sem restrições?
ATITUDE:
É preciso, acima das diferenças do pecado ou das mágoas, amar o semelhante, desejar tê-lo como irmão e entender
o seu valor como a mais preciosa criação de Deus.
Sinta e permita o amor de Deus em sua vida! Independente das condições emocionais, físicas ou espirituais,
permita que Deus Se mostre em você, pois todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e observe
que nós somos a imagem do filho amado dEle, por mais que o pecado tenha nos prejudicado, somos, pela
graça de Cristo, Seus filhos e herdeiros.
“Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus, como se fora ela a única por quem o Salvador houvesse
morrido. As dores de cada uma Lhe tocam o coração. O grito de socorro chega-Lhe ao ouvido. Veio para atrair
a Si todos os homens. Ordena-lhes: “Segue-Me”, e Seu Espírito lhes comove a alma, atraindo-os para Ele.”
DTN, 339
Assista o Vídeo Tema 39: “Ele dirige! ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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TEMA 40
NÃO ME LEVE A MAL,
mas quero ver Jesus voltar
“Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi
recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu O vistes ir.” Atos 1:11
INTRODUÇÃO:
Os discípulos, após a morte de Jesus, estavam desanimados e tristes, sofrendo o que para eles era a maior
de todas as decepções. Perdidos e sem um líder, amargavam a dor de perder Jesus e pensavam em tudo que
havia acontecido em suas próprias atitudes e em todos os ensinamentos de Jesus.
Ao saber que Jesus havia ressuscitado, a fé deles foi alimentada e então, por quarenta dias, Jesus esteve com
eles falando do Reino de Deus. Suas palavras sagradas eram suaves aos ouvidos e aliviavam a angústia de seus
corações, e mais uma vez chegara o momento de se afastarem do Mestre. Agora, O viam subir nas nuvens do
céu, e mais uma vez sentiram tristeza, porém essa não era a mesma tristeza que tiveram antes; dessa vez, eles
queriam mais uma palavra, mais um momento com o Mestre e a principal diferença era que agora sabiam que
Jesus voltaria para um encontro eterno. Sim, o Mestre vai voltar para nunca mais Se despedir, essa mesma
esperança deve mover nossa vida; o maior de todos os encontros. E hoje é o momento de se preparar para o
grande dia! Esteja pronto, Jesus também aguarda esse precioso encontro com você!
AÇÃO:
Realize uma festa para celebrar a oportunidade que os adolescentes tiveram de estudar a palavra de Deus e
aprender que estar com Jesus é a melhor opção. Realize uma formatura, entregando um diploma para cada
adolescente. Entregue também como lembrança uma cópia da missão que escreveram juntos para se lembrarem das escolhas que fizeram. Prepare um evento marcante.
Você sabe que Jesus prometeu voltar? Tem estado pronto para o encontro com Ele? Deseja tomar, neste
momento, a decisão de se encontrar com Jesus?
ATITUDE:
Não sabemos o dia nem a hora, mas esse encontro está marcado e será o dia mais especial, um encontro fantástico!
Será o momento mais incrível que a humanidade poderá imaginar; toda nossa fé, tudo que o pregamos e acreditamos, finalmente irá se concretizar. Você não pode estar de fora, pois vamos rever as pessoas que perdemos; viajar
entre as estrelas, ouvir a voz do próprio Jesus e viver ao Seu lado eternamente. Este será o momento de dizer ao
mundo: NÃO ME LEVE A MAL, MAS EU QUERO ESTAR COM DEUS NA ETERNIDADE.
“A promessa da segunda vinda de Cristo deveria ser conservada sempre viva na mente de Seus discípulos. O
mesmo Jesus, a quem viram subir ao Céu, viria outra vez, para receber aos que na Terra se entregam a Seu
serviço.” AA, 18
Assista o Vídeo Tema 40: “Tô Preparado! ” no Canal Victor Bejota no Youtube
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