
As 7 Melhores 
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Paulo e a lei  
Da Colheita 

“Não vos enganeis, de Deus não se zomba, 

pois aquilo que o homem semear, isso 

também ceifará.” 

Gálatas 6:7 



Escolha 1 A quem vou servir e adorar para o resto de minha vida? 

História real: Músicas da Serpente 

Escolha a Trindade como sua 

única opção de adoração: 

 DEUS PAI, DEUS FILHO E 

DEUS ESPÍRITO SANTO 

Escolha servir ao 

SENHOR ao longo de toda 

a sua vida e não apenas 

enquanto estiver na 

adolescência 

Três versos bíblicos para nunca mais 

esquecer e marcar na sua Bíblia ainda 

agora na hora do culto:  

2. Mateus 6:33 

3. Salmos 37:5 

1. Josué 24:15 



Escolha 2 Que livro buscarei sabedoria para tomar todas as decisões de minha vida? 

História real: Três Momentos Devocionais  

Lâmpada para os meus pés é a 

tua palavra e luz para os meus 

caminhos. Salmos 119: 105 



Escolha 3 Escolha honrar, amar, ouvir e cuidar de seus pais a partir de hoje e não 
quando eles ficarem velhos. 

“Honra teu pai e tua mãe para que prolongue 

os teus dias na Terra que o SENHOR teu 

DEUS te dá.” 

 

 Quer viver muito? Honre seus pais.  

Exodo 20:12 



Escolha 4 Escolha ter hábitos saudáveis na sua adolescência para ter saúde hoje e 
no futuro. 

Crie seu próprio PVS: Projeto de Vida 
Saudável. Você pode decidir beber 8 
copos de água por dia, diminuir o 
consumo de açúcar em 90%, nunca mais 
tomar refrigerante, caminhar ou exercitar-
se diariamente durante uma hora.  

Diminua o consumo de carne e 
intensificar o consumo de frutas, 
legumes, verduras e grãos que 

foi a dieta de Adão e Eva. Daniel 1:8 
“Decidiu Daniel não se contaminar com as 

finas iguarias da mesa do rei.’ 



Escolha 5 Escolha se formar antes de se casar. 

Eclesiastes 3:1-8 
“Há tempo para todo propósito debaixo da terra.” 

História real: Não quero mais estudar 



Escolha 6 Escolha namorar, noivar e casar com uma pessoa cristã como você. 

Gênesis 24: 1-4 
“Siga o exemplo de Abraão que pediu para o seu servo buscar uma 

esposa para Isaque entre o povo de DEUS.” 

História real: Meu amor e Eu 



Escolha 7 Escolha trabalhar e economizar para ter seus bens materiais. 

Mateus 19:16-22 
“O jovem rico trocou Jesus Cristo por dinheiro e perdeu a eternidade” 

História real: Meu primeiro imóvel 



As 7 Melhores 

 Escolhas dos 


