
 

O ESCUDO ESPECIAL 

Olá querido junior!!!! Vamos juntos meditar na palavra de Deus!!! 
Essa semana começamos uma série nova!! Venha conosco e mergulhe junto com a gente na palavra de Deus! 
 

SEGUNDA-FEIRA — PEÇA SEMPRE O MELHOR  - 2 Reis 2:9 ; Lucas 11:13                                                                                           

Eliseu estava em busca do melhor. Ele sempre andava perto de Elias, pois ele entendeu 

que seu líder tinha algo especial para ele.  

1- E você? Você tem um líder com o qual você se identifica mais na igreja? Escreva o nome dele aqui, e faça uma oração de 

agradecimento pela sua vida:  ___________________ 

2- Além da liderança da igreja, quais outros líderes existem em sua vida? Cite  pelo menos 2 deles:  

3- O que você pode fazer para honrar a vida dos seus líderes hoje? Cite 3 exemplos PRÁTICOS 

4- Termine fazendo uma oração de agradecimento a Deus pela vida dos seus líderes, reconhecendo a importância deles em sua 

vida. 

TERÇA-FEIRA — AGRADEÇA PELOS MILAGRES EM SUA VIDA- 2 Reis 2: 11; 1 Tessalonicenses 5:18 

Ler essa passagem de 2 Reis pode ter te deixado triste, pensando que Eliseu foi separado de Elias, mas na verdade, um milagre 
aconteceu naquele momento, Elias foi levado aos céus!! Deixando seu manto, e seu espirito profético como um escudo protetor 
para Eliseu. 
1- Muitas vezes, olhamos as coisas com escassez pelo lado negativo e deixamos de ver alguns milagres que recebemos de Deus. 
Pense e reflita, você tem tampado os seus olhos, para os tantos milagres que Deus te dá diariamente? Cite 4 milagres de Deus na 
sua vida  
2-Assim como o Capitão América confia que seu escudo protetor, irá protege-lo dos vilões, você também tem que confiar no seu 
Deus, e nos milagres que Ele faz pra sua vida. Leia Atos 19: 11-12 e responda:  
            a: Você acredita que os mesmo milagres que Deus realizava em Atos, podem acontecer hoje em dia? Se sim, porque? 
            b: Pense e responda, será que você vem tampado seus olhos para os tantos milagres extraordinários que Deus tem 
realizado na sua vida, e da sua família? 
3- Ore a Deus, peça perdão se você não tem enxergado os tantos milagres que Ele vem feito na sua vida. E a partir de hoje, peça 
sabedoria para enxergar eles 

QUARTA-FEIRA — HONRE AS AUTORIDADES DE SUA VIDA- 2 Reis 2: 12; 2 Reis 2:15 

Eliseu honrou a vida de seu pai, ele ficou até o fim com seu líder. Veja junior, como a honra é importante nas nossas vidas, a 

honra te traz confiança nas pessoas, e qundo você honra alguém (seja quem for) você é honrado na volta.  

1- Marque as alternativas que demonstram honra 

(    ) Arrumar a cama dos meus pais sem eles pedirem 

(    ) Falar mal do meu amigo pelas costas 

(    )  Bater no meu irmão (a) 

(    ) Me dedicar nas tarefas da escola, cumprindo prazos e metas 

(    ) Mexer no celular ou outro eletrônico na hora do jantar em família 

(    ) Xingar meu professor na escola 

2- Conseguiu identificar as respostas erradas? Agora em seu caderno, reescreva essas alternativas, mudando para atitudes com 

honra  

3- Se você se enxergou em alguma dessas alternativas erradas, faça uma oração agora, pedindo perdão a Deus pelo seu 

comportamento, e reconhecendo que você quer mudar 

QUINTA-FEIRA – HONRE A DEUS COM SEUS DONS E TALENTOS – Romanos 12: 6-8 

Ainda falando sobre Honra, vamos falar sobre com usar seus dons e talentos para honrar a Deus! Primeiramente, todos nós 

temos dons, Jesus nos deu capaciade e inteligência! Apenas em áreas diferentes, alguns preferem tocar um instrumento, outros 

dançar, cantar, pintar, escrever, falar, cozinhar, e TANTAS outras coisas legais e essenciais!  

1- Pare e pense agora, quais são seus dons?  

2- Escolha 2 deles, e escreva 2 atitudes práticas que você fazer para aprimorá-los  

3- Em 1 Samuel 18:5 conta a história de um personagem que tinha um dom. Quem era esse personagem? Qual era seu dom?  

Acima de tudo, use sempre seus dons para a glória de Deus e para espalhar o amor dele para todas as nações ( LEIA 1 CORÍNTIOS 

10: 31)  

Ore agradecendo a Deus pelos seus dons, e pedindo oportunidade para usa-los no Reino de Deus 

  PARA MEMORIZAR: SALMOS 77:14 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

        PARA MEMORIZAR: DEUT 5:16 
MEMORIZAR:DEUTERONÔMIO5:16 

     PARA MEMORIZAR: TITO 3:1 
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SEXTA-FEIRA -  RECONHECENDO A SOBERANIA DE DEUS- Salmos 135:5; Daniel 7:27 

 Reconhecer a soberania de Deus é um ótimo passo para aceitar seus dons e talentos e usar eles para a glória Dele. Mas afinal, o 

que é a Soberania de Deus?  

1- Pesquise no dicionário o que significa ‘’soberania’’ e escreva aqui: ___________________________________________ 

2- Agora que você já sabe o que Soberania significa, leia Jeremias 10:7  e complete corretamente:  

Quem ________ te temerá ó _____ das_________. Esse _________ te é devido. Entre_________ os_______ sábios  

das __________não há __________ ninguém___________ a ti’’  

3- Reconheça que Jesus é o seu Senhor, e que sem Ele, você não consegue fazer nada. Entregue seus dons, nas mãos Dele, que 

tudo vai dar certo no final.  

Ore agradecendo pela salvação de Jesus na cruz 

 

 


