
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 05/12 a 09/12 

1- Pense em duas situações que você pode usar o cinto da verdade no seu dia-a-dia 
2- Qual é o significado da palavra justiça? 
3- Dê exemplos da justiça de Deus na bíblia  
4- O que é uma couraça? 

5- Qual a parte mais importante que a couraça protege? 

PARA MEMORIZAR: Mateus 5:6 

1- Qual é a função do cinto da verdade de acordo com aquilo que você aprendeu no domingo? 
2- O que a verdade traz na nossa vida? 
3- Como você pode mostrar que usa o cinto da verdade na sua escola? 
4- E dentro da sua casa? 
5- Ore pedindo para que você possa viver os planos de Deus com a verdades duradouras do Senhor  

TERÇA-FEIRA –  PARA MEMORIZAR: Efésios 6:14 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Por que é importante estarmos com nossa armadura? 
2- O que você entende pelo capítulo 6 de efésios?  
3- Quais são os lugares que você deve usar sua armadura? 
4- Escreva pelo menos 3 versículos sobre estar vigilante   

SEGUNDA-FEIRA – PARA MEMORIZAR: Mateus 25:13 

Fala galeraaa, vamos nos aprofundar mais em estarmos equipados com a armadura de Deus? Vem comigo nessa! 

QUARTA-FEIRA –  

QUINTA-FEIRA  
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- O que significa ser justo? 
2- Você tem utilizado da armadura de Deus? Como? Cite exemplos  
3- (   ) Decido buscar a verdade e a justiça do Senhor na minha vida 
4- (   ) Decido ser alguém que busca mais de Deus todos os dias   

SEXTA-FEIRA –  
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia em voz alta os versículos desta semana 
2- Escreva as maiores dificuldades que você tem em utilizar a armadura de Deus 
3- O que mais te chamou atenção na sobre a cinto da verdade e a couraça da justiça? 
4- Ore entregando essa semana a Deus 


