
  

  

Direção de meditação semanal 
 

SEGUNDA-FEIRA – ABENÇOADO PARA SER UMA BENÇÃO PARA MEMORIZAR: Provérbios 22:9 

Olá Junior! Estamos juntos na temporada Vida 10/10. E hoje vamos para o 5º e último episódio desta temporada. Foi muito 
bom ter você conosco nesta temporada e foi incrível aprender como podemos ter uma vida mais que abençoada por meio 
Daquele que nos abençoou!  

1. Você sabia que todas as coisas que temos e que ganhamos são do Senhor, e que Ele quer usar para nos abençoar 
para podermos abençoar as pessoas? 

2. Tudo que chega até as nossas mãos pode ser usado para abençoar a vida de outras pessoas. Você sabia que somos 
considerados mordomos de Deus? 

3. E o que é ser mordomo? Marque a opção correta: 

(   ) negligenciar o que Deus nos confia 

(   ) cuidar daquilo que Deus nos confia 

4. Escreva em seu caderno Salmos 24:1 

TERÇA-FEIRA – ABENÇOADO PARA SER UMA BENÇÃO PARA MEMORIZAR: 1 Coríntios 4:2 

1- Como vimos no Salmo 24;1, não devemos ser egoístas e reter mais do que precisamos. Deus não quer que sejamos 
gananciosos e guardemos tudo só para nós mesmos. Quais atitudes você pode tomar para não ser egoista? 

2- Complete o versículo que está em 2 Coríntios 9:6 e 7: “Lembrem-se:_____________ que ____________ pouco 
também _______________pouco, e aquele que ____________________ com _________________também 
_______________ fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu _______________, não com pesar ou 
por ________________, pois Deus ____________quem dá com ____________________.” 

3- Nós sempre teremos o suficiente para vivermos uma vida abençoada, isso é crer, é fé em Deus, por isso não 
precisamos ter medo de ser generosos, devemos compartilhar aquilo que ganhamos, nós devemos doar sem ter 
medo de ficar sem, pois, é Deus que nos dá todas as coisas. Você é generoso? 

4- Deus não quer que guardemos as coisas só para nós. Isso é confiar nas coisas e não confiar em Deus. Quando nós 
somos abençoados nós devemos nos tornar abençoadores, com certeza isso agrada o coração de Deus, pois reflete 
o que Ele faz todos os dias por nós, essa é a responsabilidade que temos para com Deus. Liste 7 bençãos que você 
recebeu de Deus. 

QUARTA-FEIRA – ABENÇOADO PARA ABENÇOAR PARA MEMORIZAR: Mateus 10:42 

1. Em Mateus 25.14-30 conta a história dos talentos. Fique com sua Bíblia aberta para responder as seguintes 
perguntas: O homem que saiu de viagem, confiou seus bens aos seus servos, como foram distribuídos esses 
bens? Mateus 25:14. 

2. O que os servos fizeram com os talentos que lhe foram confiados? Mateus 25:15. 
3. Após voltar de viagem, o senhor daqueles servos foi prestar contas dos seus bens. E o que eles haviam feitos 

com os talentos que ele havia lhes confiado? Mateus 25:19-25. 

4. O que o senhor do servo negligente fez com ele ao saber que ele tinha enterrado seus talentos? Mateus 25:30. 

QUINTA-FEIRA – ABENÇOADO PARA ABENÇOAR REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 
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SEXTA-FEIRA – ABENÇOADO PARA ABENÇOAR REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1. Para ser abençoado e repartir:  Faça além do que foi pedido e seja generoso. Vamos ver mais um texto na Bíblia 
em Lucas 12.13-34 nos fala de um homem rico: Leia Lucas 12:13-15 e assinale V para as frases verdadeiras e F 
para as falsas:  

(    ) Um fariseu fez um pedido a Jesus 

(    ) Uma pessoa pediu a Jesus que dividisse o Reino dos Céus com ele 

(    ) Jesus respondeu a ele com uma pergunta 

(    ) Jesus alertou que cuidemos de certos tipos de ganância 

(    ) Ele afirmou que nossa vida não consiste na quantidade de bens 

2. Agora, com base em Lucas 12.16-19 numere de 1 a 6 a ordem dos acontecimentos na parábola:  

(    ) Pensou: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita 

(    ) Decidiu derrubar seus celeiros e construir outros maiores 

(    ) A terra de certo homem rico produziu muito 

(    ) Planejou descansar depois de tudo terminado 

(    ) Raciocinou: “Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens” 

(    ) Acreditou que tudo seria suficiente para levar uma boa vida 

3. Devemos investir no reino de Deus, com nossos recursos, dons, talentos e também com o nosso tempo. Todo 

comportamento egoísta reflete a falta de gratidão e generosidade à Deus, por isso não devemos ser egoístas, 

devemos ser generosos mostrando nossa gratidão abençoando os outros, sendo gratos a Deus pelo tanto que 

Ele faz por nós. Você tem algo que não admite dividir com ninguém?   

1.  Escreva nos sacos de dinheiros quantos talentos cada servo devolveu ao senhor: 

 
2. Encontre as palavras abaixo, no caça-palavras: 

 
3. Ser generoso é ir além daquilo que foi pedido. Você tem sido generoso? Confie em Deus e peça a Ele para ser 

uma pessoa generosa e abençoadora, pois tudo aquilo que Deus nos dá, um dia teremos que prestar contas de 

como nós usamos, se para nós mesmos ou se para repartir com os outros. Nesse momento faça uma oração a 

Deus, pedindo que o ajude a ser generoso. 


