
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 08/08 à 12/08 – DE BOAS E TRANQUILO 

1- Mostre as pessoas ao seu redor o amor que tem por elas através do Pai, faça hoje alguma ação para sua 
mãe, pai, professora ou alguém que cuida de você e a surpreenda! 

2- Hoje você vai meditar em Mateus 27. O que mais te chamou atenção nesse capítulo?  
3- Percebe que até mesmo passando por muitas lutas Jesus mantéu uma posição de uma pessoa calma? 

coloque aqui versículos do capítulo 27 que demonstram isso. 
4- Jesus morreu, e por esse amor nós vivemos? não é irônico?! Leia Romanos 8:38-39 e declare com força 

essas palavras.  
5- Ore finalizando e entregando tudo que foi lido, agradeça por ter uma bíblia, e oportunidades de 

aprender sobre Jesus. 

PARA MEMORIZAR: Mateus 5:48 

1- Voce já se sentiu cansado ou sobrecarregado né?! Para começar a meditação declare o versículo de 
Mateus 11:28 com força e autoridade!  

2- Pense no seu relacionamento com Deus. Como Ele se mostra disponível a você? Pense no seu dia-a-dia. 
3- Você entende o valor que você tem para Jesus? Ache no mínimo 3 versículos na bíblia que falam sobre 

seu valor de filho para Deus e os escreva em seu caderno! 
4- Finalize a meditação com uma oração, fale para Deus o que tem te cansado e sobrecarregado, peça o 

verdadeiro alívio que somente o Pai pode te dar! 
 

TERÇA-FEIRA – De Boas e Tranquilo PARA MEMORIZAR: Lucas 6:36 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Você se ira facilmente? Se sim, cite os motivos que te deixam irado na maioria das vezes.  
2- Como você pode fazer para se parecer mais ainda com Jesus?  
3- Leia o capítulo de João 14 e reflita. O que você entendeu dessa leitura? Coloque seu coração nessa 

resposta!  
Finalize com uma oração, entregando seu dia a Jesus, mostrando que você quer se parecer com Ele!  

SEGUNDA-FEIRA –  De Boas e Tranquilo PARA MEMORIZAR: Mateus 11:28 

Olá junior! Vamos juntos meditar na Palavra de Deus e aprendermos a ser cada dia mais próximos dos 3! 

QUARTA-FEIRA – De Boas e Tranquilo 

QUINTA-FEIRA – De Boas e Tranquilo 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Quase final da semana, hoje você vai meditar em Marcos 4:35-41. 
2- Quais são seus medos? Pense neles agora e entregue a Jesus.  
3- Muitas vezes acontecem tempestades na nossa vida, e não entregamos tudo a Deus, como esses 

discípulos ainda com medo, não entendiam o poder de quem estava com eles. Pense na sua vida, quais 
vezes você já viu Deus cuidando de você em alguma situação?  

4- Finalize orando e declarando que Deus é seu protetor, entregue suas tempestades, seus medos e 
aflições, Jesus quer trazer restauração!! 

SEXTA-FEIRA – De Boas e Tranquilo REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Último dia de meditação da semana, hoje você vai orar ao Espírito Santo para que Ele lhe dê uma 
passagem bíblica, escreva em seu caderno o que Ele lhe falar!  

2- Essa semana meditamos muito sobre descanso, amor, confiança, o desafio de hoje vai ser compartilhar 
com alguém o que mais te tocou na meditação 

3- Depois de tudo que foi aprendido, o que você mais deseja colocar em prática na sua vida cotidiana ?  
4- Ore pedindo forças para que você consiga se esforçar todos os dias pra buscar a Deus.  
5- Não esqueça que você pode estar contribuindo no domingo com a caixinha de leite para sermos 

generosos com as família que precisam: "Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão 
com o pobre." Provérbios 22:19 


