
 

Direção de meditação semanal 

De 11/10 à 15/10 –  Quantos likes Deus te dá 

 Baseado no texto de João 4 

SEGUNDA-FEIRA 

Leia Provérbios 15:3 e reflita: 

1. O Senhor está se agradando de todas as minhas atitudes? 
2. Devemos agradar a Deus em tudo o que fazemos, assinale com X atitudes que agradam a Deus: 

(  ) Participar de rodas de fofocas no colégio 
(  ) Orar 
(  ) Tirar sarro dos colegas na escola 

Reflita: Diariamente, você se preocupa mais se sua roupa está agradando as pessoas ou se seu coração está agradando 
a Deus 

TERÇA-FEIRA – Amando uns aos outros 

Deus gosta de se atentar para cada detalhe de sua vida, esteja você brincando, descansando, comendo ou conversando 
com as pessoas. Deus sorri quando tratamos com amor as pessoas. 

1. Você tem tratado a todos com amor??  

2. Dê exemplos de maneiras que podemos demonstrar amor uns aos outros.  

Reflita: o que você tem feito para amar ao próximo, e pense no que pode melhorar.  
Desafio: pratique um ato de amor a alguém essa semana (seus pais, colega da escola, algum professor...) 

QUARTA-FEIRA  

Leia:  
- Salmos 103:2 
- 1 Tessalonicenses 5:18  
 
1. A gratidão é uma forma de adoração? 

(   ) verdadeiro       (   ) falso  

2. Reflita: você tem sido grato ao Senhor por tudo o que Ele já fez e está fazendo em sua vida?  

3. Você consegue ser grato a Deus mesmo em meio ao sofrimento?  

4. Anote em um caderno alguns motivos de gratidão a Deus.   

QUINTA-FEIRA 

Leia Gálatas 1:10 
Muitas vezes fazemos muitas coisas para agradar as pessoas e esquecemos de analisar se Deus está gostando das 
nossas atitudes 

1. Reflita suas atitudes. Elas estão agradando a Deus? 

2. Escreva em seu caderno: Quais atitudes que eu faço não estão agradando a Deus? 

3. Pratique pensar diariamente antes de tomar qualquer atitude: "Isso vai agradar a Deus?" 

 

 

 

1- Escreva em seu caderno atitudes que você tomou durante essa semana que agradaram a Deus. 

2- Pense sobre as atitudes que você precisa melhorar. 

3- Lembre-se que, a adoração precisa ser o seu estilo de vida. Adore a Deus lendo Salmos 118 inteiro e depois escreva 
seu caderno 5 motivos para você louvar a Deus. 

PARA MEMORIZAR: 1 João 4:21 

SEXTA-FEIRA  

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

PARA MEMORIZAR: Provérbios 15:3 

PARA MEMORIZAR: Salmos 69:30 


