
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

Estamos iniciando um novo desafio, essa semana vamos 
meditar nos livros de Filipenses, Colossenses e Tito, entre de 
cabeça nesta aventura! Aproveite este momento para aprender 
mais sobre a palavra de Deus e tirar ensinamentos para a sua 
vida! Siga os passos e estude bem. 

 
FIQUE FIRME NESTA AVENTURA!!! 

 
Segunda – feira 

 Ler Filipenses cap. 1 e 2 e responder as perguntas abaixo: 
 
a) Quais foram os fatos bíblicos aprendidos? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
b) Quais as lições que você tirou com a leitura do texto? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
c) Com base nas lições, quais as decisões tomadas para a sua 
vida? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
d) Compartilhe com alguém sua decisão (líder do G.A, pais, 
amigo do G.A). 
Compartilhei com: ________________ 
 

 



Terça - feira 
 Ler Filipenses cap. 3 e 4 e responder as perguntas abaixo: 
 
a) Quais foram os fatos bíblicos aprendidos? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
b) Quais as lições que você tirou com a leitura do texto? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
c) Com base nas lições, quais as decisões tomadas para a sua 
vida? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
d) Compartilhe com alguém sua decisão (líder do G.A, pais, 
amigo do G.A). 
Compartilhei com: ________________ 
 

Quarta - feira 
 Ler Colossenses cap. 1 e 2 e responder as perguntas abaixo: 
 
a) Quais foram os fatos bíblicos aprendidos? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
b) Quais as lições que você tirou com a leitura do texto? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
c) Com base nas lições, quais as decisões tomadas para a sua 
vida? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 



__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
d) Compartilhe com alguém sua decisão (líder do G.A, pais, 
amigo do G.A). 
Compartilhei com: ________________ 
 

Quinta - feira 
 Ler Colossenses cap. 3 e 4 e responder as perguntas abaixo: 
 
a) Quais foram os fatos bíblicos aprendidos? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
b) Quais as lições que você tirou com a leitura do texto? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
c) Com base nas lições, quais as decisões tomadas para a sua 
vida? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
d) Compartilhe com alguém sua decisão (líder do G.A, pais, 
amigo do G.A). 
Compartilhei com: ________________ 
 

Sexta – feira 
 Ler Tito cap. 1, 2 e 3 e responder as perguntas abaixo: 
 
a) Quais foram os fatos bíblicos aprendidos? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
b) Quais as lições que você tirou com a leitura do texto? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 



__________________________________________________ 
c) Com base nas lições, quais as decisões tomadas para a sua 
vida? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
d) Compartilhe com alguém sua decisão. Compartilhei com: 
_________ 
 

 
 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 
 

Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. 
Filipenses 1:21 
 
Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no 
em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a 
Deus Pai. Colossenses 3:17 
 
Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo 
boas obras. Tito 2:7 

 
 

 
 


