
Direção de meditação semanal 

De 20/09 à 24/09 – A RESSURREIÇÃO  

 

 

SEMANA 04 

 

  PARA MEMORIZAR: Salmos 23:4 

  

1- Leia 2 Reis 4:18-37, para responder as perguntas:  
2- O que a mulher Sunamita fez ao encontrar Eliseu?  
3- Ao saber o que aconteceu com o filho da Sunamita, Eliseu pediu para que Geazi fosse encontrar o menino, o que 

aconteceu quando Geazi chegou lá?  
4- O que Eliseu fez para que o menino voltasse a vida? 

 

 PARA MEMORIZAR:                      
Salmos 119:28 

Nós vimos que a Sunamita era uma mulher que confiava nas promessas de Deus.  

1- Você já orou pedindo a Deus quais as promessas Dele pra sua vida? 
2- Você está acreditando nelas de todo o seu coração? 
3- Se não, o que está faltando para você acreditar? 

Desafio: escreva uma carta para Deus abrindo seu coração, depois a leia em voz alta em forma de oração. 

 
 

  PARA MEMORIZAR: 1 João 3:14 

 

1- Leia novamente 2 Reis 4:18-37 e liste as atitudes da Sunamita que demonstram a insistência dela em fazer com que as 
promessas de Deus se cumprissem. 

2- Você tem insistido nas promessas de Deus para a sua vida?  

Desafio: converse com seus pais ou um algum professor do Connect sobre as dificuldades que você tem encontrado em 
insistir nas promessas de Deus. 

 

    REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA  

 

Vimos que a mulher Sunamita foi honrada, pois ela teve sabedoria para agir na dificuldade, teve fé nas promessas de 

Deus para a vida dela e foi grata a Eliseu pelo que ela fez pela vida do seu filho.  

 

1. Você tem tido sabedoria para lidar com as dificuldades?  

2. Tem sido grato a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida?  

3. Tem tido fé que as promessas de Deus vão se cumprir?  

 

Desafio: ore diariamente sobre os seus sonhos 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA  

 

1. Relembre todos os feitos de Eliseu do capitulo 4 de 2 Reis. 

2. Ore pedindo pra Deus te dar mais fé e ousadia para fazer grandes coisas, como Eliseu. 

3. Pense em maneiras de demostrar sua fé e aplique em sua vida. 

4. Escreva em uma folha todos os princípios que você aprendeu meditando essa semana. 

 SEGUNDA - FEIRA —  

 TERÇA - FEIRA —  

 QUARTA - FEIRA —  

  QUINTA - FEIRA —  

SEXTA - FEIRA —  


