
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 19/12 a 23/12 

1- Qual a importância de um escudo na batalha?  
2- Como você tem buscado estar mais próximo de Deus? 
3- Dê exemplos de vezes que você utilizou o escudo da fé 
4- Para que serve o escudo da fé? 

PARA MEMORIZAR: Salmos 29:11 

1- Você já falou de Jesus para alguém? Conte como foi  
2- Como você acha que poderia melhorar nisto? 
3- Porque é importante usar o calçado do evangelho da paz? 
4- Explique o versículo de Mateus 28:19 
5- Ore pedindo para que por onde você for, você leve o evangelho! 

TERÇA-FEIRA PARA MEMORIZAR: 2 Coríntios 5:7 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Quais são os significados de paz e fé? 
2- O que você entende por falar de Jesus e de sua paz?  
3- Quais são os lugares que você pode influenciar falando de Jesus hoje em dia? 
4- Escreva pelo menos 2 versículos sobre paz  

SEGUNDA-FEIRA  PARA MEMORIZAR: João 14:27 

Fala galeraaa, vamos nos aprofundar mais na palavra de Deus essa semana! 

QUARTA-FEIRA 

QUINTA-FEIRA  
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia 2 Coríntios 10:3-5, 1 Pedro 5:8,1 João 5:4-5 e explique o que você entendeu. 
2- Como você buscar estar preparado para as batalhas? 
3- Quais são as áreas que são mais difíceis para você em batalha? Exemplo: reclamação, preguiça, rebeldia 
4-  (   ) Decido ser uma influência do reino de Deus e jamais perder as oportunidade de falar de Jesus e de buscar 

melhorar com Deus  

SEXTA-FEIRA 
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia em voz alta os versículos desta semana 
2- O que você mais foi tocado na meditação essa semana? 
3- Você já tem utilizado a armadura de Deus? 
4- Ore entregando essa semana a Deus e tudo que foi aprendido, busque um relacionamento sincero com Ele! Bom 

final de semana 


