
 

 

Direção de meditação semanal 

De 14/03 A 18/03 – # A MISSÃO 

 Base da meditação: João 17  
Você sabe qual a sua missão na terra? Não? Então vamos aprender juntos como entender e descobrir qual a nossa missão na 
terra. Você está disposto a levar a paz as pessoas? Está disposto a servir aos outros, sem querer nada em troca? Sim ou não ? 

Jesus decidiu voluntariamente entregar-se para que fôssemos salvos. Ele fez porque sabia que sua missão era amar o mundo. Ele 
se dou apenas porque te ama. 

SEGUNDA-FEIRA – Devemos ser PAZ  

1. Nós devemos ser paz em todos os lugares, certa? De alguns exemplos de como podemos ser a paz!! 
2. Explique Jo 17:18. 
3. Como nós podemos evitar intrigas? 
4. “Quando vejo alguém brigando, devo me intrometer e fazer mais briga ainda” 

(  ) Verdadeiro  (  ) Falso 
5. Ore para ser pacificador perto de todos!! 

TERÇA-FEIRA – Devemos ser LUZ                                                                Memorizar: Rm 14:19 

1. A bíblia diz que devemos ser sal e Luz!! Voce tem sido sal e luz nos lugares que passa? 
2. Explique Rm 14. 
3. De exemplos de como ser LUZ na vida das pessoas. 
4. Decida refletir Jesus!!! 
5. Ore pelas pessoas que não tem Jesus no seu coração ainda!! 

QUARTA-FEIRA- Seja louco por JESUS!! 

1. Deus tem sido sua prioridade? Se não, comece a o priorizar 
2. Explique Jo 3:16 
3. Você deve queimar de amor por Jesus!!!!!! Ore para que Ele te de direção! 
4. Deus deve ser o motivo do seu respirar! Decida queimar de amor por Ele! 

QUINTA-FEIRA- ELE TE AMA 

1. Voce sabe que Jesus te ama de todo coração, o suficiente para entregar seu filho para morrer por VOCE!! Seja grato! 
2. “Deus me ama só em horas especificas” 

(  ) Verdadeiro  (  )Falso  
3. Voce tem amado a Deus como ele ama voce? Se não, SEJA GRATO! 
4. Ore para Jesus te dar a certeza de que ele ama voce! 
5. Decida amar a Jesus como ele te ama! 

 

 

1. Não permita que o medo te domine, confie no Senhor!!! 
2. “Vi um amigo meu chorando, vou ignorar ele, ele que se resolva” 

(  ) Certo (  ) Errado 
3. Você anda executando a vontade de Deus sobre sua vida? Voce tem obedecido Seus mandamentos?  
4. Reflita: Você esta vivendo por suas próprias vontades, ou pelas de Deus?? 
5. Ore e decida obedecer e priorizar a Deus. 

PARA MEMORIZAR: Jo 17:18 

PARA MEMORIZAR: Jo 3:16 

SEXTA-FEIRA – Conclusão- 1 Co 2:9 
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


