
  
  

Direção de meditação semanal 
 

SEGUNDA-FEIRA – O SEGREDO PARA MEMORIZAR: Filipenses 4:6 

Amado Junior, nossa temporada Vida 10/10 está sensacional! Extraordinária! Quantas coisas temos aprendido para termos 

uma vida megablaster abençoada! E hoje vamos para a meditação do 4º episódio. 

 

1. Você gosta de ganhar presentes? Principalmente quando este presente é exatamente aquilo que estávamos 
sonhando. 

2. Junior, já aconteceu com vocês a seguinte situação: de ficar contando as horas para receber um presente tão 
esperado e quando recebe, percebe que aquele presente não era tudo aquilo que você esperava.  já passou por 
isso?       

3. Quando estes presentes não tem a capacidade de satisfazer a sua vontade ou a sua necessidade começamos a 
olhar e comparar com as coisas que estão ao nosso redor. Você já se sentiu assim? Isso é muito ruim para a sua 
vida espiritual, entenda que a comparação é o pior inimigo do contentamento. 

4. Existem momentos que estamos comparando o que temos e o que as outras pessoas tem e isso tira de nós a 
satisfação com as bençãos que Deus nos concede. Escreva em seu caderno Filipenses 4:12. 

TERÇA-FEIRA – O SEGREDO PARA MEMORIZAR: 1 Timóteo 6:6 

1. Complete o Versículo: “De fato, a ______________com ________________ é grande fonte de 
____________, pois nada _______________ para este _______________ e dele nada ____________ 
levar; por isso, tendo o que ____________ e com o que ____________________, estejamos com 
isso ________________.” 1Tm 6:6-8  

2. A comparação contamina, suja o seu coração com a inveja e a cobiça com aquilo que a outra pessoa possui. 
Não podemos dar espaço para a comparação, pois estamos medindo as pessoas, situação, circunstância com 
aquilo que temos e somos. Pare nesse momento, e, reveja como anda seu coração, se encontrar alguns desses 
sentimentos ruins dentro dele. Nesse instante, confesse ao Senhor e peça perdão. Ele é fiel para te perdoar, e 
te dar um coração puro e reto. 

3. Percebe que até o momento, todos os presentes não foram capazes de satisfazer plenamente as suas vontades 
e necessidades? E sabe por quê? 

4. Porque estamos colocando a nossa satisfação em coisas que são passageiras, coisas que perdem a validade, 
pode se quebrar, que precisa de uma tomada pra ser carregado. Vamos ver o que Paulo nos diz em 2 Coríntios 
11: 23-28. Escreva em seu caderno o versículo, que mais chamou tua atenção. 

QUARTA-FEIRA – O SEGREDO PARA MEMORIZAR: Filipenses 4:12 

1. Para conhecer o segredo de viver contente e satisfeito, você deve depender sempre de Deus. Escreva 5 
formas que você pode demonstrar que está na dependência de Deus. 

2. Em Filipenses 4:6-7, está escrito? escreva em seu caderno. 
3. A velocidade como as coisas acontecem hoje em dia é muito veloz, as informações, notícias, inovações e 

atualizações. Isso gera muita ansiedade nas pessoas, e onde a ansiedade habita, a paz vai embora. Como 
podemos manter uma vida com paz e manter a ansiedade longe dos nossos corações? 

4. Quando quero ter o controle da situação, será que isso revela a minha confiança em Deus? 



  
 

Direção de meditação seminal 

 

SEXTA-FEIRA – O SEGREGO REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1. Para conhecer o segredo de viver contente e satisfeito, AGRADEÇA A TODO MOMENTO! Comece sua meditação 

de hoje, louvando ao senhor com um louvor que você mais gosta. 

2. Ser grato quando estamos contentes e felizes é muito fácil, quando a situação na sua casa está tudo bem, sorrimos 

para tudo, não é verdade? 

3. E quando a diversidade chega? Uma doença, dificuldade financeira dos seus pais, será que você consegue sorrir 

mesmo assim? 

4. Você acordou com um dia ensolarado, seja grato a Deus; amanheceu chovendo hoje? Agradeça a Deus por isso, 

adore a Deus por isso. A adoração precede a gratidão! O foco da meditação dessa semana foi mostrar para você 

que nossa confiança e gratidão, não está nos bens materiais, nas pessoas, em objetos, bens materiais quebram, 

perde a validade, para de funcionar, as pessoas podem te decepcionar, contudo; temos um verdadeiro amigo 

Jesus Cristo em que podemos confiar e depositar toda a nossa esperança n'Ele. Termine sua meditação com uma 

oração de gratidão a Deus por tudo que você aprendeu nessa semana. 

Para refletir:  

Jesus, um presente dado a você através de Deus Pai sem que você tivesse algum mérito em recebê-lo. Seja grato a Deus 

pela vida de Jesus em sua vida. 

1. Como cristãos, temos que entender que a nossa confiança não está em nós mesmos, mas sim em Deus, é por 

isso que Paulo nos ensina que não devemos nos preocupar com nada. Você confia em Deus? De verdade 

mesmo? De todo seu coração? Se você ficou incomodado com essas perguntas, esse é o momento de fazer uma 

oração, pedindo a Deus para te ajudar a confiar realmente nele. 

2. Quando não confio, assumo este controle, e então estou dizendo que Deus não é capaz de lidar com situação. Em 

contrapartida, tenho que levar tudo a Deus em oração e a sua paz guardará os nossos corações e mente. 

3.  Será que devo mesmo levar tudo a Deus em oração? Todas as minhas necessidades, sem exceção?  

4. Nesse momento escreva em seu caderno os 3 versículos que você tem que decorar, essa semana. 

Para refletir: 

Temos um Pai, um Paizinho querido que ama os seus filhos, cuida de nós e é capaz de ajudar e apoiar a cada um de nós. 

Permita que Deus, a partir de hoje guie os seus passos e o conduza a um tempo de satisfação e paz! 

QUINTA-FEIRA – O SEGREDO REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


