
 Como você falaria do amor de Deus para algum
amigo?
Leia o capítulo de Isaías 53 e responda: De quem
esse capítulo fala?
(  ) Jesus   (  ) José     (  ) Abraão
O que você entendeu com a leitura deste capítulo?
Onde seus pés têm pisado? Você tem deixado a
marca do amor e paz de Jesus Cristo?
Ore e peça a Deus para que Ele lhe dê
oportunidades de falar do amor de Deus para seus
amigos e familiares, se puder, escreva o nome
destas pessoas em se caderno! (  ) Orei e escrevi
DESAFIO: Escolha uma da atitudes de um
pacificador e a pratique (   ) FIZ

O que você entende por promover a paz nos
lugares? (João 16:33)
Como você poderia ser um pacificador na sua
escola essa semana? Cite exemplos
Como você descreveria uma pessoa pacífica?
Quais são seus comportamentos? Você se
encaixa neles?
Comece essa semana orando e pedindo para
que Deus possa te dar paz e para que você seja
um pacificador do reino de Deus
DESAFIO: Explique para algum conhecido o que
significa ser um pacificador

 

SOLDADOS DO
REINO

E AÍ PESSOAL !!

TERÇA -FEIRA
CALÇADOS DO EVANGELHO DA PAZ- Fp 4:6-7, Cl 3:15, Hb 12:14, Is 53
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 PARA MEMORIZAR: Efésios 4:3 

Além de sermos pacificadores do reino de Deus
como vimos ontem, precisamos levar essa paz
para outras pessoas, e como poderíamos
então fazer isso? Primeiro de tudo precisamos
nos lembrar que quando utilizamos as
sandálias do evangelho da paz, estamos nos
preparando para levar o evangelho que é
palavra e amor de Deus aos outros.

.

COMO VOCÊS ESTÃO? ESSA SEMANA VAMOS CONTINUAR A MEDITAR
NA ARMADURA DE DEUS! VAMOS MEDITAR NOS CALÇADOS DO
EVANGELHO DA PAZ E ESCUDO DA FÉ. PAZ E FÉ SÃO DUAS COISAS
ESSENCIAIS NA VIDA DE UM FILHO DE DEUS, E VAMOS JUNTOS
DESCOBRIR O POR QUÊ! DEUS TEM MUITO PARA VOCÊ, NÃO DEIXE DE
MEDITAR :)

DIREÇÃO DE MEDITAÇÃO SEMANAL 

De 13/02 a 17/02

SEGUNDA-FEIRA
PACIFICADORES DO REINO Jo 16:33, Rm 8:6, Mt 5:9, Rm 14:19

Os filhos de Deus precisam ser pacificadores de
seu reino, Jesus deseja que sejamos pessoas que
promovem a paz. Você sabe como fazer isso?
Promover a paz em algum ambiente pode não ser
fácil, mas nós precisamos nos posicionar em
amor e sempre lembrar: “O que Jesus faria em
meu lugar?”

PARA MEMORIZAR: João 14:27



QUARTA-FEIRA
ESTOU PROTEGIDO!- Sl 33:20, 1 Jo 5:18, Mt 10:29-31, Sl 142
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Um grande exemplo de alguém que confiou na
proteção de Deus e com muita fé, foi Davi. Antes dele
se tornar rei passou por grandes dificuldades, uma
delas foi Saul, que o perseguiu para poder matá-lo.
Mas Davi soube confiar na proteção e cuidado do
Senhor, soube que mesmo enfrentando problemas,
ele não estava sozinho

Leia Salmos 142 (   ) Li. Este Salmo foi escrito
enquanto Davi estava em uma caverna se
escondendo de Saul. O que você entendeu por
este Salmo?
Cite 3 coisas que você junior sabe que deve
entregar e confiar nas mãos do Senhor
Como você pode reconhecer a proteção de Deus
no seu dia-a-dia?
Uma das coisas que jamais devemos deixar de
fazer é agradecer a Deus por sua proteção, porque
Ele tem cuidado de você, de sua família e de todos
os seus dias, faça agora uma oração de gratidão a
Deus. Agradeça por toda proteção que Ele tem te
dado.

PARA MEMORIZAR: Salmos 33:20

QUINTA-FEIRA
ESCUDO DA FÉ- 2 Co 5:7, Ef 2:8-9, Hb 11:1, 1 Jo 5:4, Gl 5:5, Hb 11:6

Estar protegido é muito importante, principalmente em
uma batalha, o escudo da fé é um elemento de grande
importância porque é ele que nos faz ter fé nas verdades
de Deus e em Quem Ele é! Não existe a possibilidade de
agradarmos a Deus sem fé!(Hebreus 11:6). Nós precisamos
estar preparados com nossos escudos para ter fé nas
palavras de nosso Deus e naquilo que Ele tem para nós.
 O que é fé? (Hebreus 11:1)

Como você pode utilizar o escudo da fé no seu
cotidiano?
Como você pode alavancar sua fé em Cristo
Jesus?
Como você explicaria para um amigo que não
conhece a Jesus como ele pode obter fé?
Ore e peça a Deus para você estar preparado e
sempre posicionado em Jesus, que todos os dias
você possa utilizar seu escudo da fé e crer naquilo
que Deus tem para sua vida!

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA

SEXTA-FEIRA
RELEMBRANDO- Mt 5:9, Is 53, Mt 10:29-31, Hb 11:6, Jr 29:13

Esta semana aprendemos sobre os calçados do evangelho da paz e o escudo da fé. Nós vimos que
precisamos ser pacificadores, que levam o evangelho do Senhor, que estão protegidos e buscam
sempre as verdades que vem de Cristo.

Qual foi a passagem bíblica que você mais foi tocado?
Como você pôde utilizar os calçados do evangelho da paz e o escudo da fé em seu dia-a-dia?
Conte como foi!
Da mesma forma que Davi soube confiar em Deus, como você executou isso essa semana?
O que você mais gostou de aprender sobre a fé em Jesus?
Deus deseja que tenhamos ousadia em tudo que Ele nos colocar, a armadura de Deus é nossa
proteção e também demonstra o cuidado de Deus. Ore agradecendo por tudo que você pode 

Até semana que vem!!

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA


