CAPÍTULO 1
QUEM? QUANDO? COMO?

O aluno que não colocou a venda nos olhos receberá um papel com as tarefas e
orientará o colega para a sua execução:
Apontar o lápis;
Escrever algo no papel e dobrá-lo;
Colocar o papel dentro do envelope;
Entregar o envelope à penúltima pessoa da terceira fileira (a pessoa que receberá o

A busca da vontade de Deus.
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Ao final desta lição, o aluno saberá que deve submeter os seus planos à orientação
de Deus, buscando a sua vontade para todas as áreas da sua vida.
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A Escritura entende a vontade de Deus de duas maneiras diferentes. Algumas vezes,
como em Efésios 1.11, refere-se ao eterno propósito de Deus que determina a História.
Não podemos conhecê-la senão pela observação do desenrolar da história ou por meio
de alguma revelação especial (profecia). Essa é geralmente chamada pelos teólogos como
vontade “decretiva”, “oculta” ou “secreta” de Deus. Em outros textos (1Ts 5.18) refere-se ao
dever que Deus anuncia na revelação, a vontade “perceptiva” ou “revelada” de Deus.
(Bíblia de Estudo de Genebra, Cultura Cristã.)
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Um lenço para vendar os olhos;
Um lápis sem ponta, um apontador, um pedaço de papel, um envelope;
Bíblias.
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envelope deve estar longe).
Após a tarefa cumprida, converse com os alunos sobre a tendência de nos sentirmos
perdidos e preocupados quando não sabemos o que está à nossa frente.
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AQUECIMENTO
9º ano... realmente, o tempo passou bem depressa. Você já está chegando ao final do
Ensino fundamental. Formatura, viagem de formatura, ingresso no Ensino médio, vestibular
batendo à porta, escolha de uma profissão, muitos eventos, muitas decisões a tomar.
Que possa sentir a mão e o conselho do Senhor em cada momento deste ano que se
inicia. Gostaríamos de lhe dar um conselho: “Vá em frente! Aproveite cada dia! Mas busque
sempre agradar a Deus em suas decisões. Consulte sempre o Maravilhoso Conselheiro e, sem
nenhuma dúvida, você conseguirá fazer coisas bem legais!”
Talvez as coisas mudem no ano que vem. Talvez você ou alguns de seus colegas não
estejam estudando mais juntos. Alguns provavelmente sairão da escola por este ou aquele
motivo. Por isso este ano é tão especial. Marca o final de um tempo juntos! Com certeza nem
todos são tão amigos íntimos. É verdade que há sempre algumas rixas entre colegas, mas saiba
de uma coisa: no final, no dia da formatura, todas essas rixas se acabam, e vocês estarão unidos
para sempre pela doce memória de um tempo único na vida de vocês. Curta cada dia, cada
evento, cada brincadeira deste maravilhoso tempo, que não volta mais!
Aproveite e escreva algo bem legal, que represente os seus sentimentos pela sua turma
do 9º ano, e guarde isto como lembrança desse tempo megaespecial.

Escolha uma dupla de alunos. Um dos alunos terá os olhos vendados e deverá
executar algumas tarefas sob o comando do colega. Após vendar os olhos do aluno, coloque
sobre a mesa, em pontos diferentes: o lápis sem ponta, o apontador, o papel e o envelope.
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Neste último ano do Ensino fundamental foram preparadas lições muito especiais. Você
vai estudar um pouco sobre como conhecer a vontade de Deus para a vida. Vai aprender sobre o
consumismo, sobre como crescer física e emocionalmente. Também vai conhecer um pouco mais da
Palavra de Deus, entre outros assuntos. Tenha um excelente ano! Aproveite cada segundo dele! Que

vida. Isso quer dizer que Deus não nos mostra tudo de uma vez, tipo “levem o pacote completo”,
mesmo sabendo que gostamos de tudo muito rápido, fast ou on-line.

Deus o(a) abençoe ricamente!

Deus foi lhe conduzindo até que chegasse a Canaã, a terra que Deus lhe deu. Confira isto em
Hebreus 11.8,9.
Neste tempo em que estamos obedecendo e buscando a vontade de Deus, ele
vai transformando a nossa vida, pois está mais interessado no que somos do que no que
fazemos. Em geral a nossa preocupação é “o que eu faço?”, enquanto a preocupação de
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NEURÔNIOS EM AÇÃO

Um bom exemplo disso é Abraão. Deus o chamou e disse para que deixasse a sua terra
e fosse para um lugar que ele lhe mostraria. À medida que Abraão obedeceu e foi caminhando,

Deus é “como você é?”
Deus se interessa por todas as nossas decisões. Ele quer fazer parte dos nossos sonhos e

Se dependesse de cada um de nós, teríamos uma “bola de cristal” que nos mostraria o
futuro, não é verdade? Assim você ficaria sabendo se vai levar “um fora” ou não, se a profissão
que está pensando em seguir é a melhor para você, se vale a pena investir ou não em
determinadas amizades, se vai se “dar bem” nas provas ou ficar em recuperação... A vida seria

PODEMOS CONHECER A VONTADE DE DEUS POR MEIO DA SUA PALAVRA, A BÍBLIA.

muito mais fácil (e muito monótona!).
A verdade é que estamos sempre muito preocupados em relação às nossas escolhas: Fiz
o certo? Como saber o que fazer? Como fazer?

Ao falar sobre a importância da Palavra do Senhor, Davi nos mostra algumas de suas
funções para nossas vidas.

planos. Porém, a nossa tendência é querer saber qual é a vontade de Deus, para depois decidir
se vamos cumpri-la ou não.

Todos nós temos medo de errar. Muitos de nós nos preocupamos em fazer a vontade de
Deus em nossas vidas, afinal ele sabe de tudo e sabe o que é melhor para cada um de nós.
Mas como saber a vontade de Deus? Quais são os seus planos para a sua vida? Como

ELA ILUMINA O NOSSO CAMINHO E NOS DÁ DIREÇÃO
“A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho.”

descobrir? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso!

(Salmo 119.105 – NTLH)

FLASHBACK

ELA NOS FAZ SÁBIOS
Ainda falando sobre o seu amor pela Lei de Deus, Davi reconhece que sua sabedoria,

DEUS REVELA GRADUALMENTE A SUA VONTADE À MEDIDA QUE O OBEDECEMOS
“A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez
mais até ser dia claro.” (Provérbios 4.19 – NTLH)
Quando acordamos de madrugada vemos apenas o clarão do sol, mas à medida que vai
amanhecendo o sol vai brilhando, brilhando, e de repente o dia está perfeitamente claro.
Também quando estamos viajando o farol do carro não ilumina a estrada toda de uma vez,
mas à medida que o carro vai andando o farol vai iluminando passo a passo o caminho, até que
chegamos ao destino final.
Assim é a vontade de Deus, se confiamos nele, ele vai nos revelando dia a dia o seu plano
para a nossa vida. Não existe um pacote em promoção com a vontade de Deus para nossa
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conhecimento e entendimento para a vida vinham dela. Por conhecer a Palavra de Deus, Davi
podia ter certeza da sua sabedoria:
“Como eu amo a tua lei! Penso nela o dia todo.
O teu mandamento está sempre comigo
e faz com que eu seja mais sábio do que os
meus inimigos.
Eu entendo mais do que todos os
meus professores porque medito nos teus ensinamentos.
Tenho mais sabedoria do que os velhos
porque obedeço aos teus mandamentos.”
(Salmo 119.97-100 – NTLH)
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PODEMOS CONHECER A VONTADE DE DEUS POR MEIO DA ORAÇÃO
Sabemos que em nosso relacionamento com Deus, como em todo e qualquer
relacionamento, é importante desenvolver comunhão ou amizade com ele. Quando somos
amigos de alguém temos prazer em estar com essa pessoa para conversarmos e também ouvila. Assim é com Deus. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco. Por meio da oração, nós falamos
com ele. Portanto, a oração é um meio eficaz de procurar conhecer a vontade de Deus.
Compartilhamos com ele, pela oração, os nossos planos, desejos, e até os nossos
sonhos, e assim vamos adquirindo convicção a respeito do que devemos fazer.
Veja o exemplo do Rei Davi, utilizando o recurso da oração para conhecer a vontade de
Deus para a sua vida:
Ó SENHOR Deus, ouve as minhas palavras e escuta os
meus gemidos!
Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda,,
pois eu oro a ti, ó SENHOR!
De manhã ouves a minha voz; quando o sol nasce,
eu faço a minha oração e espero a tua resposta.
Mas, por causa do teu grande amor, eu posso entrarr
nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito,
voltado para o teu santo Templo.
Ó SENHOR Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e
faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim!
Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo!”
(Salmo 5.1-3, 7,8 – NTLH)

“Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o SENHOR. Os tolos desprezam a
sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no
que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo
turbante ou um colar melhoram a sua aparência.” (PROVÉRBIOS 1.7-9 – NTLH)
Salomão diz que ele mesmo ouviu e seguiu os ensinamentos dos seus pais, por isso
ele foi bem-sucedido. Leia o seu testemunho!
“Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas.
O que eu ensino é bom; portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino,
filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo: – Lembre das minhas palavras e
nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão.
Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você.
Ame-a, e ela lhe dará segurança.” (Provérbios 4.1-6 – NTLH)
A VONTADE DE DEUS É PERFEITA
Alguns adolescentes temem que a vontade de Deus para as suas vidas seja algo difícil, e
por que não dizer até “chata”. Mas não é isso que nos ensina a Palavra de Deus. A Bíblia usa três
adjetivos para classificar a vontade de Deus: boa, perfeita e agradável. Isto está registrado em
Romanos 12.1,2. Sim, ela é sempre perfeita, pois Deus é perfeito. Ele não faz nada errado.
Mas alguns ainda podem questionar:
“Como posso crer que a vontade de Deus é perfeita se acontecem coisas tristes e
desagradáveis em nossas vidas?”
Quando acontece algo desagradável ou triste em nossas vidas devemos nos lembrar do
que Paulo nos ensinou:

PODEMOS CONHECER A VONTADE DE DEUS POR MEIO DE CONSELHOS SÁBIOS

“POIS SABEMOS QUE TODAS AS
COISAS TRABALHAM JUNTAS

OUTRA PESSOA SÁBIA QUE RECEBEU DIRETAMENTE DE

PARA O BEM DAQUELES QUE AMAM

NA
DEUS A SUA SABEDORIA, O REI SALOMÃO, NOS ENSINA

A DEUS, DAQUELES A QUEM ELE

S
QUE PARA CONHECER A VONTADE DE DEUS DEVEMOS

CHAMOU DE ACORDO COM O SEU

E
OUVIR OS CONSELHOS DOS MAIS EXPERIENTES QUE

PLANO.” (ROMANOS 8.28 – NTLH)

NÓS, ESPECIALMENTE DOS NOSSOS PAIS. VEJA O
OS:
CONSELHO DELE AOS FILHOS, NO LIVRO DE PROVÉRBIOS:
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Devemos compreender algumas coisas sobre a vontade de Deus:

“Todas as coisas” que Deus permite acontecer em nossas vidas,
segundo o ensinamento da Palavra, no final contribuirão para o

Não existe um pacote em promoção com a vontade de Deus para nossa vida. Isso quer dizer

nosso bem. Por meio dos sofrimentos, dificuldades e perdas, Deus

que ele não mostra tudo de uma vez para nós, do tipo “levem o pacote completo”.

aperfeiçoa e fortalece o nosso caráter. As circunstâncias duras
e difíceis pelas quais passamos servem para nos transformar e
ensinar, e assim aumentar e amadurecer a nossa fé.
Um exemplo claro disso é o que acontece com os atletas. Os
anos de treinamento, exercícios físicos, alimentação e sono regulados,
não dão prazer e alegria momentânea. Mas a vitória e a subida ao
pódio trazem toda a recompensa por anos de treino duro.
Foi Paulo que nos lembrou disso dizendo que podemos
encontrar sentido, mesmo quando coisas difíceis nos acontecem
pois crescemos e aprendemos em meio às dificuldades.

Deus traçou passos e ele nos revela o caminho por meio de pequenos passos de fé. Parece
que isso não combina com o nosso imediatismo, pois gostamos de tudo rápido e on-line.
Porém, o Senhor sabe que seria insuportável para qualquer pessoa se soubesse os planos
para sua vida de uma só vez. Um bom exemplo disso é um homem chamado Abraão. Quando
recebeu a ordem de Deus de sair da sua cidade, ele partiu sem saber aonde ia (Hb 11.8,9).
Deus está mais interessado no que somos do que no que fazemos. Em geral a nossa
preocupação é “o que eu faço?”, enquanto a preocupação de Deus é “como você é?”
Deus se interessa por todas as nossas decisões. Ele quer fazer parte dos nossos sonhos,
planos e execução. Porém, a nossa tendência é querer saber qual é a vontade de Deus, para
depois decidir se vamos cumpri-la ou não.

“E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que
a tribulação produz perseverança; a perseverança, experiência; e a experiência, esperança.”
(Romanos 5.3,4 – NTLH)

Para saber o caminho a seguir e a decisão a tomar, falem com Deus. A maioria dos nossos
problemas estaria resolvida se gastássemos em oração o mesmo tempo que gastamos tentando

Adolescente, conhecer a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para a sua vida, é
algo desafiador. Busque-a por meio da Palavra, da oração e ouvindo e obedecendo os sábios
conselhos dos mais experientes, e você será muito feliz.
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(Professor(a), além do conteúdo que está no livro do aluno, você pode dar este exemplo
de Gideão que buscou saber a vontade de Deus para ter certeza do que devia fazer.)
Se dependesse de cada um de nós, teríamos sempre uma bola de cristal que nos
mostrasse o futuro. Dessa maneira vocês ficariam sabendo se vão levar “um fora” ou não, se a
profissão que vocês estão pensando em seguir é a melhor para vocês, se vale a pena investir ou

descobrir maneiras de resolver certos problemas e que escolhas devemos tomar.
A Bíblia narra a história de um homem que recebeu uma tarefa: libertar o seu povo
do domínio dos inimigos. Seu nome era Gideão. Ele estava cuidando dos seus afazeres bem
discretamente para não despertar a atenção dos inimigos. Até que recebeu a visita do anjo de
Deus que lhe deu a tarefa.
Ele começou a fazer o que devia, mas de repente surgiu a dúvida: É isso mesmo que
tenho de fazer?
Estou no caminho certo? Então ele resolveu fazer uma prova com Deus. Gideão pegou
uma porção de lã e colocou no quintal. A prova seria a seguinte: se ao amanhecer somente a lã
estivesse molhada com o orvalho, e a terra seca, estaria tudo certo.
Tudo foi feito e no dia seguinte a lã estava encharcada. Mas Gideão ainda estava receoso

não em determinadas amizades, se vão se dar bem nas provas ou ficar em recuperação, etc. A

e resolveu fazer outro teste, só que o inverso: na manhã seguinte a lã estaria seca e a terra

vida seria bem mais fácil (e muito monótona!).

molhada; e assim aconteceu.

A verdade é que estamos sempre muito preocupados em relação às nossas escolhas: Fiz o certo?

Já imaginaram se isso fosse uma regra? Bastaria colocar a lã do lado de fora. O estoque de

Como saber o que fazer? Como fazer? Todos nós temos medo de errar. Muitos de nós nos

lã em todo o mundo já teria acabado. Somente Gideão fez um teste desse tipo com

preocupamos em fazer a vontade de Deus em nossa vida, afinal ele sabe de tudo e sabe o que é

Deus. Isso quer dizer que existem outras maneiras de sabermos a vontade de Deus.

melhor para cada um de nós. Mas como saber a vontade de Deus?
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O que podemos fazer para conhecer a vontade de Deus?
Ouvir a nossa consciência – racional individual;
Ouvir os conselhos de pessoas mais experientes – racional coletivo;
Ler a Bíblia, que é a vontade de Deus revelada para nós. Mas não é para ler como se fosse um

Incentive os alunos a compartilhar suas respostas da atividade 2.

horóscopo ou coisa parecida, é para se alimentar dela, conhecer mais a Deus por meio dela;

Cante com os alunos a canção proposta na atividade 3.

Perguntar a nós mesmos: se eu fizer isso que quero, o que tenho a perder? – Devemos saber

Destaque a mensagem do versículo da subseção APRENDA.COM.

avaliar as consequências.
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A Bíblia usa três adjetivos para classificar a vontade de Deus: boa, perfeita e agradável.
Isto está registrado em Romanos 12.1,2. Mas para algumas pessoas é um absurdo considerar
que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável.

MÃO NA MASSA

Ela é sempre perfeita – até aí tudo bem, pois Deus é perfeito. Ela é sempre boa e agradável?
Como posso aceitar certas coisas que acontecem e são chamadas de vontade de Deus
(mudança de cidade, morte de alguém) como sendo agradáveis? A chave está no que Paulo
chamou de renovação da mente. Só com a renovação da mente é possível ver que a vontade de
Deus é perfeita, boa e agradável. Isso nos dá condições de transformar o meio em que vivemos,
em vez de tomar a sua forma e agir exatamente como ele.
Vocês estão dispostos a buscar a vontade de Deus para suas vidas?

PESQUISE
1

Certamente nos preocupamos em saber a vontade de Deus para vários aspectos da nossa
vida, e muitas vezes não a conhecemos de imediato, mas há muitas coisas que podemos
saber imediatamente que é a vontade de Deus para nós. Pesquise em sua Bíblia e descubra
quais são algumas dessas coisas. Escreva qual é a vontade de Deus e explique o significado
dessa vontade dele para a sua vida.
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CHECKLIST PARA A VIDA

t Josué 1.8
t Salmo 37.5,6

Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Busque-a!
Há muitas coisas que já sabemos ser a vontade de Deus para as nossas vidas, pois estão bem

t Provérbios 3. 5, 6

claras na Bíblia. Por exemplo: “Filhos, obedeçam os seus pais!”
Deus não é um “desmancha prazer”. Ele tem alegria em ver os seus filhos felizes, por isso não
receie buscar a vontade dele para a sua vida.
Quando estiver em dúvida sobre qualquer decisão a ser tomada, ore ao Senhor e peça
orientação dele.
Às vezes, mais difícil do que saber a vontade de Deus é obedecer aquilo que já sabemos ser a

t Mateus 6.33
t Marcos 16.15
t Atos 16.31

sua vontade para a nossa vida.
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t Efésios 4.25

“Se na vida não tem direção
É preciso tomar decisão

t 1 Tessalonicenses 4.3

REFLITA

Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.”

2

A Bíblia diz: “O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do
SENHOR”. (Provérbios 16.11-RA) Devemos fazer planos, mas submetê-los à vontade de
Deus sempre, pois é dele que vem a resposta certa.

t Faça alguns planos. Pense um pouco. Como você se imagina daqui a dez anos? O que
gostaria de fazer no futuro? Escreva abaixo pelo menos cinco coisas que gostaria de realizar
no futuro próximo.

t O que a expressão “Não to mandei eu?”, dita por Deus, indica a Josué?
t Pelas palavras de Deus, quais parecem ser os sentimentos de Josué?
t Qual a mensagem comum entre a promessa de Deus

a Josué e a canção de Kleber Lucas?

t Em que situações da vida o adolescente deve se lembrar dessa mensagem? Cite pelo menos
t Agora, escreva uma oração submetendo esses planos ao Senhor.

CURTA

duas situações.

Curta o clipe da canção “Deus cuida de mim” disponível em:
http://migre.me/agvbL
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Muitas vezes, quando temos de tomar decisões, nos sentimos inseguros, cheios de dúvidas

Último acesso em: 27/7/2012

e temores, no entanto devemos nos lembrar da promessa que Deus fez a Josué, em um
momento decisivo da vida dele. Após ler a promessa de Deus a Josué e um verso da canção
“Deus cuida de mim” do Kleber Lucas, responda as questões a seguir.
“Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR,
teu Deus, é contigo por onde quer que andares.” (Josué 1.9 – RA)

APRENDA.COM
Aprenda com Tiago:
“SE ALGUM DE VOCÊS TEM FALTA DE SABEDORIA, PEÇA-A A DEUS, QUE A TODOS
DÁ LIVREMENTE, DE BOA VONTADE; E LHE SERÁ CONCEDIDA.” (TIAGO 1.5 – NVI)
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CAPÍTULO 2
SEJA UM AGENTE
TRANSFORMADOR!

Peça que cada aluno diga o que gostaria de ser e ter daqui a dez anos, quando
tiver 24 ou 25 anos aproximadamente. Não demonstre pressa. Deixe que os alunos
pensem bem e escrevam conscientemente. Depois disso, peça-os para que orem sobre
o que escreveram e guardem o que escreveram para daqui a alguns anos poderem ver o
que lhes aconteceu, como Deus realizou ou não os seus projetos.

Conheça Elias e Acabe.
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O que você tinha em mente para esta aula aconteceu? Houve algum

Ao final desta lição, o aluno deverá compreender que Deus nos chama para

entrave? Por quê? Você observa que os seus alunos estão motivados a conhecer

influenciar o contexto em que vivemos, e que somos agentes responsáveis pela

mais a Deus?

transformação social e espiritual do mundo.
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Política – do grego politiké – é a ciência do governo das nações; é a arte de dirigir
as relações entre os Estados; são os princípios que orientam a atitude administrativa de
um governo; e é o conjunto de objetivos que servem de base à planificação de uma ou
mais atividades.
Voto – do latim voto – é a expressão de um desejo íntimo, particular; é uma
decisão; é a expressão do parecer, da opinião, da vontade de alguém; mas é também
aquela lista que, num ato eleitoral, representa ou manifesta a opinião de cada eleitor.
(Fonte: http://www. protagonismojuvenil.org.br – Último acesso em 8/2008.)

Conclusão óbvia: o voto é um ato político de extrema importância para a
transformação social. Mais do que um dever é um compromisso com as mudanças
sociais que consideramos essenciais para a nossa sociedade.
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Reportagens que tratam de conflito pela posse de terra e aumento da violência.
Você pode levá-las ou pedir que um grupo de alunos selecione essas reportagens e
apresente-as na aula;
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