
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 31/10 à 04/11– REFORMA PROTESTANTE 

 

A graça de Deus nos alcançou, não foi por nós ou por nossas obras, mas unicamente pela graça abundante de 

nosso Deus! Repita isso: EU SOU SALVO(A) PELA GRAÇA 

1- O que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa? 

2- Porque a graça é um favor imerecido? 

3- Onde podemos ver a graça de Deus? 

4- Escreva um momento da bíblia que podemos ver a graça de Deus 

PARA MEMORIZAR: Efésios 2:8-9 

A igreja medieval acreditava que a morte de Cristo não era suficiente para a salvação. Porém, precisamos ter 

em nosso coração que Jesus é o único que teve acesso para nos tirar do pecado e nos fazer filhos de Deus. 

Cristo, o verdadeiro e perfeito mediador! 

1- Como você pode reconhecer a Cristo diariamente em sua vida?  

2- Leia: Jeremias 32:17, Neemias 1:5, Isaías 12:6, Salmos 48:2 e Deuteronômio 10:17. O que esses 

versículos tem em comum? 

3- Leia João 14 e escreva os ensinamentos que você tirar em seu caderno. 
 

TERÇA-FEIRA – SOLUS CHRISTUS PARA MEMORIZAR: Isaías 40:28 

As escrituras são nosso firme fundamento, a bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa 

salvação do pecado. Martinho Lutero traduziu a bíblia do latim para o alemão e deu acesso para que fosse 

traduzida em outros idiomas. Viabilizando um grande acesso que temos hoje! Tudo começa por pequenas 

atitudes e ações. 

Hoje você vai escrever em seu caderno 5 momentos em que Jesus e outros homens e mulheres de Deus 

usaram a bíblia como arma de combate. Exemplo: Jesus quando foi tentando no deserto usou a palavra de 

Deus: “Jesus respondeu: Nem só de pão viverá o homem” Lucas 4:4 

SEGUNDA-FEIRA – SOLA SCRIPTURA-SOMENTE A ESCRITURA PARA MEMORIZAR: 2 Timóteo 3:16 

Olá junior! Vamos juntos meditar nas 5 solas da reforma protestante e aprender mais desse dia importante! 

QUARTA-FEIRA – SOLA GRATIA  

QUINTA-FEIRA – SOLA FIDE 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

A igreja católica acreditava que o homem era um colaborador e cooperador de sua salvação, porém como a 
bíblia diz: O justo viverá pela fé. A salvação é recebida mediante a fé  

1- Leia Hebreus 11:1e escreva o que você entende  
2- O que é fé? 
3- Porque precisamos de fé? 
4- Como conseguir ter fé? 

SEXTA-FEIRA – SOLI DEO GLORIA REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

Deus, aquele que é o único merecedor de toda glória, honra e poder de nossas vidas, que seu coração possa 
sempre estar cheio de Deus! 

1- Hoje vai ser diferente! Você quer mais de Deus? Existe uma forma muito interessante de acessarmos a 
Deus: “Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. 
Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.” Mateus 6:6 

Abra seu coração perante Deus e diga palavras de glória a Ele! Passe no mínimo 10 minutos orando e falando 
palavras de amor ao seu Pai, depois, marque um X mostrando que você se comprometeu! Seja verdadeiro 

                        (   )Fiz meu momento de oração e me comprometo em sempre estar buscando mais de Deus  


