Salvador), confiando nEle e no que Ele diz que irá fazer. Nada mais justo do que
espalhar essa paz por aí não é mesmo? É isso que Deus quer de você. Coloque ao
lado o nome de três pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo (e
consequentemente
não
calçam
as
sandálias
do
evangelho)
____
____________________________________________________________
Ligue os versículos com sua respectiva mensagem:
Romanos 1:17
* O evangelho traz esperança.
Colossenses 1:5
Gálatas 1.12

* O evangelho gera fé.
* O evangelho não é de origem humana

Como já foi dito, você deve também espalhar esse evangelho a outras pessoas:
seus pais, amigos da escola, vizinhos, aproveitando cada oportunidade (Efésios
5.15b). Leia Romanos 1:16 e responda: Esse versículo é uma verdade em sua vida?
_________ Você se envergonha de Cristo? _________ Reescreva o versículo
colocando seu nome: Eu, ________________, não me envergonho
___________________________________________________________
Leia Mateus 9:37-38 e diga com suas palavras o que você entendeu:
__________________________________________________________
A colheita significa as pessoas que precisam de Cristo, os trabalhadores somos
nós, eu e você, temos que levar o evangelho da paz, pois há muitas pessoas que
precisam conhecer a verdade que liberta: Jesus Cristo.
►Agora descubra qual é o versículo: para número iguais, letras iguais.
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DECIDINDO: ( ) Eu decido falar sobre o amor de Cristo para pelo menos uma
pessoa que citei acima que ainda não O conhece. Peça ajuda de seu (sua) líder se
for preciso. ( ) Eu decido dar um bom testemunho com a minha vida para que
outras pessoas queiram seguir o Jesus que eu sigo.
COMPARTILHANDO:  Ore a Deus pedindo sabedoria e coragem para colocar
em prática sua decisão. Ore também para que Deus tire toda vergonha de falar de
Jesus na sua escola e para seus colegas que não conhecem a Cristo. Até amanhã,
continue firme e se esforçando para aprender mais de Deus 

A ArmAdurA
de deus
Segunda-feira: A Armadura de Deus
” Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas
do diabo” Efésios 6:11

ENTENDENDO: Procure no dicionário o
significado de Armadura _______________
_________________________________.
O que você deve fazer com a Armadura de
Deus? ( ) Olhar ( ) Limpar ( ) Vestir.
Segundo o versículo, por que é importante
vestir a Armadura de Deus_____________
_________________________. Os antigos
guerreiros usavam a armadura para proteger
seu corpo do ataque dos inimigos. E quando você veste a armadura de Deus, você
também está protegendo sua vida dos ataques do diabo. Torne o versículo mais
pessoal “Eu devo vestir __________________________________________
___________________________________________________________”
MEMORIZANDO: Ter a palavra no coração sempre é uma arma infalível contra
os ataques do inimigo, por isso decore o versículo de hoje agora. ( ) Decorei.
TIRANDO A LIÇÃO: Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você
ganha um inimigo: o diabo que vem acompanhado do seu exército de demônios. Você
entra em uma guerra espiritual, pois o diabo não vai sossegar enquanto não te
destruir. Muitas pessoas acham que essa guerra não existe, outras sabe que existe,
mas prefere ignorar. A verdade, é que a guerra existe, você não pode ignorar e
para vencer precisa lutar com as armas certas, por isso que nas próximas duas
semanas você vai meditar sobre a Armadura de Deus. Em algumas de suas Cartas,
o apóstolo Paulo refere-se aos cristãos como soldados de Cristo, que estão em
constante batalha contra os ataques de satanás. E no capítulo 6 do livro de
Efésios, Paulo mostra quais armas você precisa para se defender e se proteger
destes ataques.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Você se vê como soldado de Cristo? Você percebe está numa batalha
constante? Você se acha novo para entrar nesta guerra? Ou acha que diabo nem
presta atenção em você? Não se engane adolescente, o diabo quer te destruir
agora, por isso a todo instante você é tentado, ele quer que você se afunde na

imoralidade sexual, nos vícios, na desonestidade, rebeldia, para que o pecado te
escravize tanto que você deixe de ser um soldado de Cristo. As decisões que você
toma agora vão refletir em toda a sua vida. Então tome uma atitude correta, se
revista da Armadura de Deus, nesta semana e na outra faça as meditações com
dedicação, tome decisões e aplique em sua vida.
-----------------------------------------------------------------------------------------Relacione as colunas com as características do Soldado de Cristo
a) Josué 1:16
( ) Está pronto para o sofrimento
b) 2 Timóteo 2:3
( ) Combatente do bom combate
c) Efésios 6:11
( ) Não se envolve com os negócios dessa vida
d) 1 Timóteo 6:12
( ) Totalmente obediente ao seu superior
e) 2 Timóteo 2:4
( ) Está bem equipado
Lembre-se que esta armadura é de Deus (não é humana), deve ser vestida por
completo, nenhuma parte pode ficar de fora e assim você vai permanecer firme,
fazendo a vontade de Deus e protegido contra as investidas de satanás.
DECIDINDO: Decida está bem protegido utilizando a Armadura de Deus ( )
Decido ser um bom soldado de Cristo, fazer com dedicação minha meditação para
saber como me vestir da Armadura de Deus.
COMPARTILHANDO: Senhor, quero ser um bom soldado Seu, que veste a Sua
armadura para continuar firme contra as ciladas do inimigo.
Terça-feira: Quem é seu Inimigo?
“Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e
autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças
espirituais do mal nas regiões celestiais.” Efésios 6:12

ENTENDENDO: Responda: Contra o que você NÃO deve lutar? ____________.
Isso significa que sua luta não é contra pessoas. A sua luta deve ser contra quem?
_______________________________________________________
____________________________________________________________
Estes são seus verdadeiros inimigos: o diabo e seus demônios, que estão a todo
momento buscando te derrotar, destruir e te escravizar no pecado. Sua guerra é
espiritual, por isso é importante estar protegido com a Armadura de Deus.
MEMORIZANDO: O versículo de hoje é grande, mas não desanime, você é um
soldado de Cristo e tem capacidade de memorizar.
TIRANDO A LIÇÃO: Como você já percebeu no versículo de hoje o seu inimigo
não é seu colega da escola, nem seu vizinho, nem algum parente seu e muito menos
o seu irmão da igreja. O diabo às vezes utiliza essas pessoas para te distrair e

DECIDINDO: Decido buscar a justiça de Deus na minha vida, procurando fazer o
que é correto aos olhos dos homens e do Senhor. ( ) Decido pedir perdão de Deus
por algum pecado que tem me aprisionado, para eu ser justificado (a)/perdoado (a)
por Ele. ( ) Decido proteger meu coração de namoro e más amizades por meio da
“couraça da justiça”.
COMPARTILHANDO: Ore a Deus, agradeça a Ele pela sua justiça, pelo seu perdão
e por ter enviado Jesus para te salvar e te perdoar de todo pecado.
Sexta-feira: Calçados do Evangelho.
“Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é
imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho!”
1 Coríntios 9:16
ENTENDENDO: No versículo de hoje, Paulo diz que ele não se deve orgulhar
quando pregar o Evangelho. Escreva ao lado por que ele disse
isso:_________________________________________________________
Não sei se você já teve oportunidade de ler toda a Bíblia, mas, quando você ler,
encontra muitas histórias dos discípulos (e outros) pregando o evangelho de Cristo.
O que você entende sobre “pregar o evangelho”? ( ) Falar passo a passo de cada
capítulo da Bíblia. ( ) Falar do amor de Cristo (o que Ele fez), por cada um de nós.
Se você marcou a segunda opção, parabéns, é isso mesmo, pregar o evangelho é
falar do que Cristo fez ao demonstrar o seu imenso amor por nós naquela cruz. A
Bíblia é muito clara ao dizer que você precisa falar desse amor e não deve se
orgulhar por isso, pois é um mandamento que deve ser obedecido com alegria.
MEMORIZANDO: Como você pode pregar o evangelho, se não tiver a Palavra na
sua cabeça? Não pule essa etapa. Não deixe para depois. ( ) Consegui!
TIRANDO A LIÇÃO: Terceiro item da Armadura de Deus: Calçados do
Evangelho.
“....E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz.” Efésios
6:15.
As sandálias usadas pelos guerreiros antigos tinham cravos de ferros martelados
na sola, e eram assim por 2 motivos: 1. Resistir a materiais cortantes e não
machucar os pés; 2. proporcionar tração e estabilidade nos terrenos irregulares
no campo de batalha.
►Na versão da Nova Linguagem de Hoje este versículo diz assim
“e calcem, como sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia
de paz.” Efésios 6:15. Só o evangelho de Cristo traz a verdadeira
paz que você precisa. Calçar essa “sandália”, também significa,
se firmar na paz que Cristo dá a você (quando você o aceita como Senhor e

pessoas perfeitas. Quando pela fé você decidiu crer e aceitar a Cristo como
Salvador e Senhor da sua vida, você foi justificado, Deus tomou todo o seu pecado
do presente, passado e futuro colocando-os na conta de Jesus. E Ele pagou por
cada um deles com a própria vida, para que você ficasse livre da escravidão do
pecado e do sofrimento eterno. Isso significa que agora você está protegido com
a couraça da justiça de Deus. Você se tornou justo mediante a fé em Jesus.
MEMORIZANDO: Use um método diferente para memorizar, por exemplo,
fazendo uma música ou paródia. Memorizei ( )
TIRANDO A LIÇÃO: O Segundo item da Armadura de Deus é a Couraça da
Justiça. Leia para que serve uma couraça:
“... vestindo a couraça da justiça.
A couraça é uma grande parte de ferro que protege o soldado
da cintura até o pescoço, tanto no peito quanto nas costas. Ela
é usada como uma arma de defesa que protege todos os órgãos
vitais como o coração, pulmões, rins, etc
Você leu que a couraça protege o peito, isso significa que quando você veste essa
parte da armadura, ela protegerá o seu coração de pecar, e quando pecar será
perdoado pela justiça Deus mediante sua atitude de arrependimento. Mas o que é
justiça? Significa qualidade do que está em conformidade com o que é direito;
maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Adolescente entenda que uma
pessoa, por mais sábia que seja, pode falhar em algum julgamento, mas Deus não,
por isso a couraça da Justiça que temos que vestir é a da Justiça de Deus.
Portanto, decida vestir a couraça da justiça e se
afastar do pecado para que o diabo não tenha mais do
que acusar você. E desfrute da proteção que Deus te
dá. Preencha as palavras cruzadas e veja o que a
justiça de Deus faz por você. Dica: Leia os
versículos
Horizontal: 1. Nos protege do pecado, nos ajudando
a desviar do ...., pois sabemos que todo pecado tem
consequência (Salmos 37:27-28); 3. Nos livra da culpa
causada pelo pecado, pois por suas feridas estamos
.... (1 Pedro 2:24); 4. Vence o desespero, pois
sabemos que nas situações mais injustas, Deus
restaurará toda .... (Isaías 51:4-5); 5. Destrói a
indiferença, cria o desejo de ver a justiça feita e
coragem de lutar por ela, pois temos .... e sede de justiça. (Mateus 5:6). Vertical:
2. A justiça perfeita de Deus, mostra nossas falhas e nos leva ao .... (Atos 3:19)

desviar sua atenção do verdadeiro ataque. O inimigo que você deve combater é
satanás com seus demônios.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! Você tem alguma pessoa que considera como inimigo? ____. Se você
respondeu sim, é importante você saber que essa pessoa não é sua inimiga, pelo
contrário, essa pessoa precisa do seu amor e oração. Sabemos que é difícil amar
alguém que fala mal de você ou te persegue, porém a Palavra de Deus fala para
você amar essas pessoas. Além do mais, essas pessoas não tem Deus, e elas
precisam Dele. Por isso, comece a orar por aqueles que te fazem mal, orem para
que eles encontrem a Cristo e mudem de atitude.
-----------------------------------------------------------------------------------------Agora para saber como combater os seus verdadeiros inimigos e como agir com as
pessoas, preencha o quadro:
Você deve .... seus inimigos e .... pelos os que
*
te perseguem. (Mateus 5:44)
Faça o .... a quem te .... (Lucas 6:27)
*
Como você quer que outros te ...., você
também deve fazer a eles. (Lucas 6:31)
Não retribua mal com mal, faça o que é ....
aos olhos de todos (Romanos 12:17)
Se seu inimigo tem .... dê-lhe de comer, se
*
tiver .... dê-lhe de beber (Romanos 12:20)
Você deve se esforçar para ... em ... com
*
todos (Hebreus 12:14)
DECIDINDO: ( ) Decido orar por esta pessoa ___________ que considerava
como minha inimiga, porque vive me perturbando ou me fez mal. ( ) Perdoar alguém
de quem estou com raiva. ( ) Pedir perdão a quem eu fiz mal e errei.
COMPARTILHANDO: Faça uma oração agora e apresente a pessoa que você até
hoje considerava como inimiga. Peça para Deus ajudá-lo a perdoar e que se ela ainda
não conhece a Cristo que tenha oportunidade de conhecê-lo e aceitá-lo como
Senhor e Salvador.
Quarta-feira: Cinto da Verdade
“O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a
verdade” Provérbios 12:22
ENTENDENDO: Marque o correto. Quais lábios o Senhor odeia? ( ) os que falam
a verdade ( ) Os que falam a mentira. Procure no dicionário o significado da
palavra DELEITAR ______________________________________Você já

deve ter contado algumas mentiras na sua vida certo? Como você se sentiu quando
descobriram a verdade?____________________________________
Escreva uma consequência ruim de uma mentira que você já contou (ficou de
castigo, apanhou, etc)____________________________________________
A mentira faz você, adolescente, se sentir mal, mais cedo ou mais tarde ela cobrará
o seu preço e principalmente desagrada muito a Deus. Mas a verdade satisfaz e
alegra o coração do Senhor.
MEMORIZANDO: Memorize esse versículo e se desafie essa semana a dizer
apenas a verdade, você consegue!!! ( ) Memorizei.
TIRANDO A LIÇÃO: Agora que você já sabe o que é a Armadura de Deus (Efésios
6:14-19) e quem são seus inimigos, você vai meditar em cada parte da Armadura.
Primeiro item da Armadura de Deus: Cinto da Verdade
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade...
Cingir-se significa estar envolto. O cinto não era parte da
armadura externa de um soldado. Fazia parte da vestimenta
interna, mas tinha duas grandes importâncias. Primeiro: segurar
a túnica. Com a túnica bem presa, o soldado ganhava mobilidade.
O cinto tirava o desimpedimento no caminhar. Segundo:
segurava a espada. Ajudava o soldado com sua espada, deixando
as mãos livres em diversas ocasiões.
A verdade deve fazer parte da vida do verdadeiro cristão, você deve estar
envolvido com a verdade, as pessoas que não falam a verdade são olhadas com
desconfiança, ninguém acredita nelas. Mas aquele que decide falar somente a
verdade e ser fiel naquilo que acredita, ou seja, viver de acordo com suas
convicções, ganha a confiança das pessoas e isso certamente traz muitos
benefícios em várias áreas de sua vida, tanto agora quanto no futuro.
------------------------------------------------------------Pense Nisso!!! O contrário da verdade é a mentira. Mentira tem perna curta e isso
é uma grande verdade, pois ela não costuma durar muito. Cedo ou tarde, ela
aparece, e as consequências da mentira tanto para quem foi enganado quanto para
quem enganou podem ser devastadoras. Quando você mente faz mais esforço do
que quando diz a verdade, seu corpo acaba dando algum indício de que aquela
estória não encaixa muito bem. Quando você mantém uma mentira por muito tempo,
provoca um desgaste enorme, pois você vai sempre acabar contando outras
mentiras para sustentar a primeira e acabas se tornando prisioneiro desta mentira.
Lembre-se que uma das funções do cinto em um soldado é a mobilidade. Então,
quando você mente, você perde sua liberdade.

-----------------------------------------------------------------------------------------A verdade, por outro lado é característica de quem vive de acordo com a vontade
de Deus. Ela faz parte do caráter cristão, quer ver? Relacione as colunas:
(a) João 14:6
( ) A verdade que te liberta
(b) João 1:17
( ) Jesus é a verdade, você só pode se chegar a Deus,
através Dele
(c) João 8:32
( ) A essência da Palavra de Deus é a verdade
(d)Salmos119:160 ( ) A verdade te guia e te leva para perto de Deus
(e) Salmos 43:3
( ) A verdade veio por meio de Jesus
Você deve se cingir da verdade, se preparar para guerra, ter uma vida que agrada
a Deus, verdadeira, que ninguém possa te acusar de nada. Leia os versículos e tire
uma lição para cada um:
2 Tessalonicenses 2:10
2 Tessalonicenses 2:13
Atos 5:1-10
DECIDINDO: Falar a verdade as vezes é difícil, mas isso agrada a Deus e faz de
você alguém confiável. Por isso você deve se esforçar para ser sempre verdadeiro
em tudo. Faça agora decisões práticas: ( ) Vou ser honesto nas minhas provas, não
vou colar nem passar cola. ( ) Vou falar a verdade mesmo que isso me prejudique.
( ) Vou contar a verdade quando fizer algo de errado, não vou esconder.
COMPARTILHANDO: Fale com Deus sobre suas decisões e peça que Ele o ajude a
cumprir cada uma e se torna um adolescente que sempre busca falar a verdade
Quinta-feira: Couraça da Justiça
“Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do
princípio ao fim é pela fé, como está escrito: “o justo viverá pela fé”.”
Romanos 1:17
ENTENDENDO: Esse mesmo versículo na versão Nova Tradução da Linguagem de
Hoje diz: “Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita: é por meio da fé ,
do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas: Viverá aquele que, por meio
da fé, é aceito por Deus”. Procure no dicionário o que significa a palavra
evangelho:____________________________________________________.
A Justiça de Deus ocorre por meio de quê? ____. Quem são os justos que o
versículo fala? ( ) Aqueles que pela fé acreditam e aceitam Jesus como Senhor e
Salvador ( ) Aqueles que não cometem injustiça ( ) Pessoas que nunca pecam.
Espero que você não tenha marcado as duas últimas opções, afinal não existem

