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Conhecendo e Vivendo a Sabedoria
Lição             Capítulo    

Conhecendo a Sabedoria
Qual versículo bíblico você aprendeu na lição de hoje?

Que atitude você pretende tomar para colocar em prática a virtude que você estudou?

Vivendo a Sabedoria

Você conseguiu colocar em prática a atitude que escreveu acima? Como foi?

Registro de Conquistas – para responder no final do desafio:
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Enriquecendo o Vocabulário
Lição             Capítulo    

Palavra Principal

Outras Palavras



Programa Valores e Virtudes - Livro “A Última Batalha”

Compreendendo o Texto
Lição             Capítulo    

1) Quem são as personagens que participam da história deste capítulo?

2) Onde se passaram os fatos narrados neste capítulo?

3) Escolha um momento da história e preencha o diagrama.
Exemplo:

O que aconteceu?

Como aconteceu?

Por que aconteceu?

O que aconteceu? Polly e Digory entraram no estúdio proibido do Tio André.

Como aconteceu? Eles estavam fazendo uma incursão pelo telhado e 
resolveram entrar em uma portinha que encontraram

Por que aconteceu? Porque eles queriam chegar na casa vizinha abandonada 
para ver o que havia lá, e acabaram errando a porta.
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Virtudes e Vícios na História

Estudando as Virtudes

O que Manhoso sugeriu a Confuso que fizessem com a pele de leão?

Desafio Nível 2

Você já agiu de maneira, ou falou alguma mentira para outras pessoas, de modo a 
tirar proveito da situação?

Desafio Nível 2

Qual virtude nos leva seguir nossa consciência falando sempre a verdade e não fingindo 
ser quem não somos?

E qual o vício oposto a essa virtude?

Na História da Minha Vida
Qual seria sua nota, hoje, quanto a agir com integridade?
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