
 Nossa luta é contra as forças dominadoras deste
mundo, quem são elas? (Efésios 6:12)
Essas forças podem se apresentar de diversas
formas em sua vida, como filmes e séries que falam
coisas erradas, más influências, ou até de outro
modo. Como você junior pode perceber que está
em uma batalha?
Josué foi um grande exemplo de guerreiro, ele foi a
frente do povo e por causa de sua coragem, todo o
povo pôde comemorar, vamos ler juntos essa
passagem? Abra sua bíblia em Josué 6 e leia este
capítulo inteiro 
Essa história nos mostra quando verdadeiros
soldados foram a guerra e obedeceram aos
comandos de Josué e dessa forma conquistaram
a cidade Como você pode em sua vida obedecer
aos mandamentos para que conquiste aquilo que
Deus tem para você?

Qual é a conduta de um soldado em uma
guerra?
Leia Efésios 6:10-24 e responda: O que você
entende por este capítulo?
Qual a importância de impactar a vida das
pessoas como um filho de Deus?
Nesta semana o que você pode fazer para
impactar na sua escola?
 Comece essa semana orando e colocando nas
mãos de Deus tudo que você irá aprender, que
seu coração esteja aberto para aquilo que o
Senhor deseja falar com você! (  ) Orei 
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 PARA MEMORIZAR: 1 Timóteo 6:12 

Como soldados do reino de Deus, nossa luta é diferente,
não lutamos com pessoas, mas contra as forças do mal

que estão no mundo, por isso, você junior precisa estar
preparado e forte! Como fazer isso? Vamos juntos

meditar?
.

COMO VOCÊS ESTÃO? ESSA SEMANA VAMOS COMEÇAR A ESTUDAR A
ARMADURA DE DEUS, LEIA TODOS OS TEXTOS BÍBLICOS PROPOSTOS E
RESPONDA AS PERGUNTAS DE CADA DIA EM SEU CADERNO DE
MEDITAÇÃO. PRECISAMOS ESTAR SEMPRE VIGILANTES COMO
SOLDADOS DE UM REINO, PORQUE REALMENTE SOMOS! QUE VOCÊ
POSSA SER IMPACTADO COM O AMOR DE CRISTO E SER LEVADO A
ENTENDER A IMPORTÂNCIA DE USAR SUA ARMADURA, VEREMOS SOBRE
O CINTO DA VERDADE E A COURAÇA DA JUSTIÇA, VAMOS JUNTOS
NESSA?! 

DIREÇÃO DE MEDITAÇÃO SEMANAL 

De 06/02 a 10/02

SEGUNDA-FEIRA
CHAMADOS PARA IMPACTAR- Ef 6:10-24, Sl 144:1-2, 2 Tm 2:3-4

Um soldado precisa sempre estar bem equipado,
pronto a obedecer às ordens que são passadas e
claro, vigilante. Um soldado pronto para impactar é
aquele que está atento ao que acontece ao seu
redor e faz a diferença! 

PARA MEMORIZAR: Josué 1:9



QUARTA-FEIRA
CINTO DA VERDADE -Sl 27:14, Jz 6:12, Sl 27:1-3
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O cinto da verdade é o primeiro elemento citado da
armadura, mas qual será a grande importância dele?
Porque será que esse cinto é tão importante? Vamos
hoje escolher vesti-lo?

Qual é o significado de verdade?
Escreva em seu caderno 3 verdades da bíblia
sobre você
Hoje em dia, satanás deseja que você acredite nas
mentiras dele, essas mentiram podem ser sobre
quem você é para Deus, sobre seus amigos, sobre
seu lar, mas nós não podemos dar ouvidos a ele,
precisamos nos equipar. Como o cinto da verdade
pode te ajudar nisto em seu dia-a-dia?
Como você pode mostrar a verdade que Deus
tem ao seu respeito e a respeito das pessoas com
as quais você convive?
Ore e peça a Deus para que você jamais esqueça
as verdades que Cristo tem sobre sua vida.

PARA MEMORIZAR: Efésios 6:14

QUINTA-FEIRA
COURAÇA DA JUSTIÇA- Sl 51:10, Ez 36:26, Pv 4:23, Mt 5:8

A couraça da justiça protege o órgão mais
importante, nosso coração, aquilo que rege nossos

sentimentos e também nosso grande amor por Deus
por isso, ele precisa estar protegido e muito

guardado em Cristo, como então podemos buscar
um coração com justiça? vamos lá:

 
O que é justiça?
Quando falamos sobre justiça podemos imaginar algo
ruim ou que nos traz punição, mas na verdade a justiça
nos traz aquilo que é correto, Como você pode ser
correto dentro da sua casa? Cite exemplos.
E na sua escola? Como ser correto e mostrar que você é
um filho de Deus?
Faça uma oração específica para que por onde você for,
suas atitudes sejam corretas e demonstrem a Deus, de
forma certa!

 
REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA

SEXTA-FEIRA
RELEMBRANDO- 2 Tm 2:3-4, 2 Co 10:3-5, Sl 27:14, Ez 36:26, Sl 119:105

Nas sextas teremos o Relembrando, onde vamos juntos revisar tudo que você aprendeu nesta semana.,
Falamos então sobre os dois primeiros elementos da armadura de Deus e como utilizá-los em nossa
vida cotidiana, vamos juntos meditar nesta sexta?

Qual foi o texto desta semana que mais te chamou atenção? Porque? 
O que você fez que trouxe impacto positivo em sua escola, como tínhamos conversado na segunda.
Escreva um testemunho sobre isso.
Como Josué, o que você pode fazer para se tornar um verdadeiro guerreiro do Senhor
Como você pode utilizar o cinto da verdade todos os dias de sua vida?
Como a couraça da justiça pode proteger seu coração? Do que ela pode protegê-lo?
Entregue sua vida nas mãos do Senhor, consagre a Ele tudo que você faz. Ore pedindo para que
você possa utilizar em sua vida tudo que aprendeu e tenha sempre em seu coração o desejo de
conhecê-lo mais!

Até semana que vem!!

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA


