
Como você pode evitar a mentira na sua vida?
Leia Gênesis 3:1-13 (    ) Li. E responda as perguntas a
seguir:
Qual foi a mentira que Eva acreditou?
Como essa situação pode ter sido evitada?
Qual a lição que você tirou com esses versículos
Ore e peça a Deus discernimento, para que você
esteja sempre com as verdades de Deus
marcadas em sua vida. (  ) Orei

No que a bíblia diz que devemos pensar? (Fp
4:8)
Nesta semana, como você pode ser levado a
pensar nestas coisas?
Leia os versículos de Isaías 55:8-9 (  ) Li. Explique
o que você entendeu por estes versículos
Ore entregando essa semana nas mãos do
Senhor e pedindo para que tudo que você faça
e todos os seus pensamentos sejam guiados
por Ele.

SOLDADOS DO
REINO

E AÍ PESSOAL !!

TERÇA -FEIRA
FAKE NEWS-Cl 3:9-10, Rm 1:25, Ef 4:25, Gn 3:1-13
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 PARA MEMORIZAR: João 8:32 

Hoje em dia, o mundo traz muitas fake News,
mentiras de quem você é, mentiras sobre sua
fé, sobre nossas famílias e amizades. As
mentiras só se tornam verdade se conseguem
espaço em nossa mente, por isso precisamos
estar utilizando o capacete da salvação e nos
protegendo das ciladas do inimigo!

.

ESSA SEMANA IREMOS MEDITAR EM APENAS UM ITEM, MAS DE
GRANDE IMPORTÂNCIA: O CAPACETE DA SALVAÇÃO. QUANDO
FALAMOS DE CAPACETE, LOGO DEVEMOS NOS LEMBRAR PARA
QUE ELE SERVE, NÃO É? PARA PROTEGER UMA DAS PARTES MAIS
IMPORTANTES DO NOSSO CORPO: NOSSA MENTE, ABRA SEU
CORAÇÃO, POIS DEUS QUER FALAR COM VOCÊ!

DIREÇÃO DE MEDITAÇÃO SEMANAL 

De 20/02 a 24/02

SEGUNDA-FEIRA
TÁ PENSANDO EM QUE? -Rm 12:2, Fp 4:8, Tg 4:8, Is 55:8-9

Nesse exato momento, milhões de pensamentos
estão ecoando na sua cabeça! Já parou para
analisar? Nossos pensamentos sempre estão lá, por
isso, precisamos estar sempre buscando pensar em
coisas boas, pensar naquilo que é importante!

PARA MEMORIZAR: Colossenses 3:2



QUARTA-FEIRA
CAPACETE É PROTEÇÃO! 1 Jo 5:18, Sl 5:11-12. Jo 17:11-12
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Já sabemos que o capacete vem para proteger
nossa mente e pensamentos, aquilo que é
essencial, pois, toda ação começa com um
pensamento, mesmo que inconsciente, hoje
iremos entender de uma forma melhor sobre
essa proteção.

Pesquise o significado de proteção e escreva em
seu caderno
Dê exemplos de como proteger sua mente no seu
cotidiano, pense nas coisas que você faz em sua
semana. Escreva um exemplo em seu caderno.
José foi alguém que soube muito bem proteger
sua mente, mesmo com a mulher de Potifar o
seduzindo, ele pôde continuar firme em seus
propósitos, leia gênesis 39:5-10. (  )Li. Como José
reagiu quando a mulher de Potifar o chamou?
DESAFIO: Explique para algum conhecido sobre o
que você aprendeu na meditação de hoje 

PARA MEMORIZAR: Salmos 16:1

QUINTA-FEIRA
SALVAÇÃO- Rm 10:9, Hb 7:25, At 16:30-31

A salvação é a coisa mais especial de nossas vidas!
Jesus morreu por nós e por isso hoje estamos aqui,
livres, vivendo para Ele. Nós precisamos nos lembrar
que a salvação é aquilo que nos justificou em Deus.

 
Explique com suas palavras, o que é a
salvação?
Como podemos obter a salvação?
(Romanos 10:9)
Ore e peça a Deus para que você sempre se
lembre do sacrifício que foi feito por você,
agradeça a Ele por tudo!
DESAFIO: Explique para algum amigo como
ele pode obter a salvação!

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA

SEXTA-FEIRA
RELEMBRANDO-Fp 4:8, Rm 1:25, 1 Jo 5:18, At 16:30-31

Relembrando o que vimos nesta semana, sobre o capacete da salvação, que nos protege contra
mentiras, enganos e nos lembra de presente mais maravilhoso que recebemos que é a salvação
através de Jesus. Vamos juntos analisar como foi essa semana?

Sobre seus pensamentos e o que conversamos na segunda, o que você fez para manter
seus pensamentos nas coisas que vem do alto? Conte um testemunho sobre isso?
Como você pode evitar as fake News da sua vida?
Quais versículos mais chamaram sua atenção essa semana? Cite no mínimo 3
Ore agradecendo por essa semana e por tudo que você teve a oportunidade de aprender,
agradeça pela palavra de Deus, que é o guia de sua vida. (  ) Orei
DESAFIO: Leve uma caixa de leite ou pacote de biscoito para ajudar na cesta do amor do
Connect <3

 

Até semana que vem!!

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA


