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Nestes estudos, nós vamos falar 
sobre os caminhos que escolhemos na 
vida.  
 
Um caminho é a via ou estrada que 
leva a gente a um destino. Quando 
escolhemos um caminho, nem sempre 
sabemos por onde ele vai nos levar.  
 
A Bíblia fala que os jovens devem 
escolher com cautela e sabedoria os 
caminhos da sua vida, antes de se 
tornaram velhos: 
 
 

1
 Eclesiastes 11:9-12:1 NVI                  2 

No estudo de hoje, vamos ver 
que há muitos caminhos que 
poderemos escolher, cada um 
com seu próprio rumo, seu 
próprio destino. 
 
Porém, nem todos os caminhos 
são bons. Cabe à gente 
escolher o melhor caminho, 
que trará o melhor resultado 
e as melhores consequências 
para nossa vida. 
 
Vamos lá... 

ESTUDO N° 1 

Alegre-se, jovem, na sua mocidade! 

Seja feliz o seu coração nos dias da sua 

juventude! Siga por onde seu coração 

mandar, até onde a sua vista alcançar; 

mas saiba que por todas essas coisas 

Deus o trará a julgamento.  

 

Afaste do coração a ansiedade e acabe 

com o sofrimento do seu corpo, pois a 

juventude e o vigor são passageiros. 

 

Lembre-se do seu Criador nos dias da 

sua juventude, antes que venham os 

dias difíceis e se aproximem os anos em 

que você dirá: “Não tenho satisfação 

neles”;1 



Trabalho em Equipe 
 
Para estes estudos precisa-
mos formar duas equipes,  
que vão concorrer um prémio 
especial no final dos estudos. 
 
Vamos dar uma paradinha 
agora para organizar as 
equipes... 
 
Anote aqui o nome da sua 
equipe:  
 
 
_____________________ 
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A primeira atividade, que vale pontos para sua equipe, é decorar o versículo 
Bíblico chave de nosso estudo de hoje. Na próxima reunião um membro da 
sua equipe vai ser chamado para recitar este versículo: 

Há caminho que parece certo ao homem, 
mas no final conduz à morte. 
 

                      – Provérbios 14:12 NVI 

Agora vamos dividir nas duas equipes para responder à seguinte pergunta. 
Depois juntaremos para compartilhar e anotar as nossas respostas. 
 
Pergunta: 
 
Quais caminhos poderiam parecer certos aos olhos do jovem, mas 
acabariam na morte? 
 
(Dica: a morte pode ser a morte física, moral, emocional ou espiritual). 
 
Anote as respostas da sua equipe: 
 
__________________    __________________    __________________    
 
__________________    __________________    __________________    
 



Agora vamos falar sobre três destes caminhos errados. Vai anotando 
nesta página as respostas do seu grupo: 
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Em nosso próximo estudo vamos falar mais sobre como nós podemos 
escolher os melhores caminhos para nossa vida. 
 
Não esqueça de decorar o versículo chave de hoje, porque você poderia 
ser escolhido para recitá-lo na próxima reunião – neste caso a sua equipe 
estará contando com você! 

 
Caminho Errado N° 1  
 
Por que este caminho parece ser bom?  
 
 
 
 
De que forma este caminho terminará na 
morte?  

 
Caminho Errado N° 3  
 
Por que este caminho parece ser bom?  
 
 
 
 
De que forma este caminho terminará na 
morte?  

 
Caminho Errado N° 2 
 
Por que este caminho parece ser bom?  
 
 
 
 
De que forma este caminho terminará na 
morte?  
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Atividade: Escolhendo o Caminho Certo 


