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Olá querido junior!!!! Vamos juntos meditar na palavra de Deus!!! 
Vamos falar um pouquinho sobre a Jóia do Tempo do perdão! 
 

SEGUNDA-FEIRA — ATIVE A IMUNIDADE DO PERDÃO                                                                                      

Com a joia do Tempo de Perdão, você é perdoado, e com ela você ganha a habilidade de perdoar!  

1- Leia Romanos 8:1-2, e escreva em seu caderno o que você entendeu dessa passagem.  

2- O perdão é algo muito importante e que precisa ser destravado em sua vida! Cite 3 exemplos PRÁTICOS de como você pode 

perdoar as pessoas. 

3- Complete:  

‘’Nele ___________ a redenção por meio de seu __________, o ___________ dos _____________ de acordo com as riquezas da 

____________ de ___________ ‘’- Efésios 1: ___ 

4- Termine fazendo uma oração contando pra Jesus as áreas da sua vida que você precisa melhorar, e perdoar mais.  

 

TERÇA-FEIRA — COMO PERDOAR O IMPERDOÁVEL?  

Antes de tudo, leia Colossenses 1: 13-14, escreva o que você entendeu, e pense:  

1- Deus nos resgatou do domínio das trevas. Satanás quer usar toda e qualquer armadilha para que você pense que aquela 
pessoa não merece o seu perdão.  

2- Marque um X na opção correta:  
(   ) “Nunca vou perdoar meu irmão por isso” 
(   ) “Eu sei o quanto meu pai se esforça por mim, por isso vou perdoá-lo”  
(   ) “Minha mãe nunca faz nada para me agradar, ela também não merece meu perdão”  
(   ) “Se Jesus me perdoou, morrendo na cruz por mim, quem sou eu para não perdoar as pessoas?”  

3- O perdão é algo que precisa ser sincero e de todo o coração. Existe alguém que você precisa perdoar, ou pedir perdão? Ore 
AGORA pedindo perdão primeiramente a Deus, e fale com essa pessoa depois. 
 

QUARTA-FEIRA — A CURA PÓS PERDÃO                                                                                                                         

O perdão vira uma chave na sua vida! Depois do perdão, vem uma chuva de bençãos do Senhor sob a sua vida!  

1- Em Salmos 85:6 fala um pouco mais sobre o nosso Deus perdoador. Reescreva esse versículo em seu caderno, e grife / 

sublinhe / pinte as características do Senhor.  

2- Quando perdoamos, um peso sai das nossas costas! Desenhe, com muito capricho, em seu caderno o que acontece quando a 

gente pede perdão ou perdoa alguém. (EX: desenhe você e um peso saindo de suas costas).  

3- Faça uma oração agradecendo ao Senhor sobre as bençãos que Ele derrama na sua vida quando você perdoa alguém. 

 

QUINTA-FEIRA –  ACESSE UMA NOVA DIMENSÃO DE PODER                                                                              

Você não é mais preso no tempo do pecado, você pertence à 

outra dimensão; O Reino de Deus!    

 

1- Escreva em seu caderno, 3 super-poderes que você 

gostaria de ter na vida real. 

 

2- Agora leia Gálatas 5:19-23, e descubra quais são os super-

poderes de um filho(a) de Deus, que usa a joia do perdão. 

 

3- Observe a imagem ao lado, e faça o que se pede:  

 

 

 

      PARA MEMORIZAR: LUCAS 6:37 

     PARA MEMORIZAR: EF 4:32 

PRORROMATRjfkfj11111111pe1hi

      PARA MEMORIZAR: ISAÍAS 43:25  

 REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA! 
43:25 
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SEXTA-FEIRA-  RESTAURADO PARA RESTAURAR  

 Quando você manuseia a Joia do Tempo de Perdoar, o perdão de Deus automaticamente te restaura, e perdoar as pessoas da 

sua vida se torna uma habilidade natural. E a partir disso você começa a viver em um reino eterno onde nada te prende! 

 

Quanto poder está ao seu alcance!  

 

1- Responda em seu caderno:  

- Eu estou manuseando a Joia do tempo de perdoar corretamente?  

- Eu estou perdoando o imperdoável?  

 

2- Se alguma dessas respostas foi NÃO, escreva 2 atitudes práticas para mudar isso em sua vida. 

 

3- Ore a Deus, pedindo para que você viva LIVRE, sem estar preso a ninguém!  

 REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA! 
43:25 


