
Complete: “Quando as tuas____________
foram _______________ eu as ________
elas são a minha __________ e o meu
__________, pois ____________ a Ti, Senhor
Deus dos ______________.” Jeremias 15:____
Como você pode utilizar a espada do espírito em
seu cotidiano? Cite exemplos 
Por que é importante memorizar versículos?
Escreva 2 estratégias que você pode fazer para
memorizar os versículos com mais facilidade E no
próximo Connect vamos compartilhar essas
estratégias.
Ore e peça a Deus para que você possa utilizar a
palavra de Deus em seu cotidiano e sempre com
um coração aberto e pronto para memorizar seus
versículos

O que é ter fome da palavra de Deus?
Como você pode aumentar essa fome?
Leia João 6:35 e explique o que você
compreendeu deste versículo.
(   ) Me comprometo a fazer a meditação
buscando entender aquilo que Deus tem para
mim
Agradeça a Deus por essa semana que está se
iniciando e pela oportunidade que você terá de
buscar a Ele com mais profundidade, se desafie
essa semana!

SOLDADOS DO
REINO

E AÍ PESSOAL !!

TERÇA -FEIRA
ESPADA DO ESPÍRITO- 2 Tm 3:16-17, Sl 119:105, Jo 17:17, Tg 1 :22
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 PARA MEMORIZAR: Salmos 119:9 

A espada do espírito pertence a Ele, ao Espírito
Santo, ou seja, as revelações da palavra vêm
totalmente de Deus. A bíblia é a nossa arma
poderosa e guia nossos passos para estarmos
protegidos e preparados para qualquer tipo de
golpe!

.

TUDO BEM? ESSA SEMANA ESTUDAREMOS SOBRE A
ESPADA DO ESPÍRITO, QUE É A PALAVRA DE DEUS. NA BÍBLIA
TEMOS UM MANUAL PARA NOSSA VIDA, QUE TRAZ
CONSIGO VERDADEIROS ENSINAMENTOS E TANTOS
APRENDIZADOS. QUE ESSA SEMANA VOCÊ POSSA
APRENDER MUITO ATRAVÉS DA PALAVRA DE DEUS!

DIREÇÃO DE MEDITAÇÃO SEMANAL 

De 27/02 a 03/03

SEGUNDA-FEIRA
TÔ COM FOME! -Sl 107:9, Mt 5:6, Jo 6:35

Como já vimos, a bíblia é nosso manual, ela é nosso
alimento diário. Da mesma forma que precisamos
alimentar nosso corpo, precisamos também
alimentar nosso Espírito com a palavra de Deus.
Precisamos ter fome daquilo que Deus quer falar
para nós, e uma das maneiras mais fáceis de
encontrar o que Jesus fala é através da Bíblia. 
Reponda em su caderno

PARA MEMORIZAR: 1 Pedro 1:25



QUARTA-FEIRA
NEM SÓ DE PÃO VIVERÁ O HOMEM-Mt 4:4, Hb 4:12, Pv 30:5
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Jesus tinha a palavra de Deus totalmente
memorizada em sua mente, tudo que Ele fez além
de ser o Cristo era também para nos deixar de
exemplo, se Ele, sendo o próprio Cristo tinha
versículos memorizados, quanto mais nós
precisamos!

Leia Mateus 4:3-11 e responda:
Qual foi a primeira tentação que Jesus sofreu?
Onde está o versículo que Jesus utilizou para
rebater a primeira tentação
O que você compreendeu com estes
versículos?
Ore pedindo para que como Jesus você seja
sempre preparado contra qualquer cilada do
inimigo

PARA MEMORIZAR: 2 Timóteo 3:15

QUINTA-FEIRA
A BÍBLIA ME PREENCHE- Jr 23:29, Js 1:8, Sl 33:4, Ef 6:17

Para todo cristão a palavra de Deus precisa ser
aquilo que nos preenche por completo, onde vamos
encontrar conselhos, salmos de alegria, salmos para
quando estivermos tristes, vamos aprender com
homens e mulheres de Deus e o melhor: Vamos
poder ver como Jesus agiu quando esteve aqui na
terra! A bíblia é nosso presente ;)

 

Procure versículos que falem sobre: Tristeza,
alegria, medo e reescreva-os em seu
caderno
Conte um testemunho de alguma vez que
você pôde utilizar versículos da bíblia para
algum amigo 
Como você pode ser preenchido pela
palavra de Deus?
Ore pedindo ao Senhor que você sempre
tenha vontade de buscá-lo e conhecê-lo e
que sua palavra seja sempre viva em seu
coração. (   ) Orei 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANASEXTA-FEIRA
RELEMBRANDO- Mt 5:6, Sl 119:105, Mt 4:4, Js 1:8

Relembrando o que vimos nesta semana, sobre a espada do Espírito,  ela é literalmente a palavra
de Deus! Precisamos buscar tudo que ela pode nos proporcionar, mas para isso, é necessário que
busquemos ter fome e sede do Senhor antes de todas as coisas. A fome por Deus nos faz ir mais
longe com sua palavra!

Depois dessa semana, com você buscou ter fome da palavra de Deus? Conte um
testemunho
Como a espada do Espírito Santo pode fazer parte do seu cotidiano?
O que mais lhe chamou atenção sobre a tentação de Jesus no deserto?
Você é preenchido pela bíblia quais áreas você precisa melhorar? Escolha uma e reescreva
versículos sobre isso. Exemplo: Obediência- Êxodo 20:12
Ore entregando essa semana ao Senhor e o agradecendo por tudo que você foi capaz de
aprender sobre a palavra dEle. Peça por direção e por fome da palavra! (   ) Orei 

 

Até semana que vem!!
REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA


