
 

SEGUNDA FEIRA - Gênesis 2: 18-25                                                                                  PARA MEMORIZAR: Provérbios 11.29 

1- Quem projetou a família? Por que Deus decidiu criar uma pessoa para estar junto com Adão? 

2- Você já pensou em como seria a sua vida sem sua família? Você não existiria. Cada família é única. Pense sobre sua 

família e liste aqui qualidades e pontos positivos. Depois agradeça a Deus pela vida de cada membro da sua família. 

3- O que você tem feito para abençoar sua família? Em que você pode melhorar?  

4- Responda: o que eu aprendi e o que decidi com a meditação de hoje? 

5- Termine sua meditação de hoje orando para que Deus te dê cada vez mais gratidão por sua família. 

TERÇA – FEIRA - Gênesis 4:1-16                                                                                         PARA MEMORIZAR: Gênesis 6:22 

1- Quando Deus criou a família, a intenção dele é que as pessoas vivessem unidas, alegres e sem brigas. Mas o que 

aconteceu com a família de Adão? Por que isso aconteceu? 

2- Você tem procurado viver em paz com sua família? Pense em como tem sido o seu relacionamento com seus pais e 

com seus irmãos. Peça ao espírito Santo que lhe mostre como você pode melhorar. Relacione aqui as atitudes que você 

vai tomar para viver em paz e alegria com todos da sua família. 

3- Sua família é para sempre!!  Às vezes ficamos tristes com algumas situações, mas Deus nos ensina a perdoar. Se você 

precisa perdoar alguém da sua família por algo que lhe deixou triste, decida agora mesmo fazer isso. 

4- Responda: o que eu aprendi e o que decidi com a meditação de hoje? 

5- Ore agora e fale com Deus sobre isso. Escreva aqui sua decisão de perdoar sempre, independente do que aconteça. 

QUARTA FEIRA – Gênesis 6:9-22; Êxodo 20:12                                                               PARA MEMORIZAR: 1 João 4:11 

1- Deus viu que a espécie humana havia se corrompido e que todos eram maus. Mas, Deus encontrou um homem 

diferente: Noé. Que motivos a Bíblia destaca para que Noé fosse escolhido para construir a arca? 

2- Pense: você tem sido obediente a Deus e aos seus pais? Noé foi corajoso e obedeceu a Deus, provavelmente ele deve 

ter enfrentando dificuldades. Obedecer não é fácil. Mas Noé entendeu a ordem de Deus e seguiu à risca. E você, tem 

entendido o que Deus quer que você faça no seu dia a dia?  

3- Copie aqui o versículo de Êxodo 20:12.  

4- Responda: o que eu aprendi e o que decidi com a meditação de hoje? 

5- Escreva aqui uma oração pedindo coragem e sabedoria para obedecer ao que Deus nos ensina através da sua palavra. 

Faça uma lista com motivos de gratidão a Deus. 

6- E agora temos um desafio pra você!!! Obedecer aos seus pais sem reclamar mesmo que lhe peçam algo que você não 

quer fazer. 

QUINTA - FEIRA – 1 João 4:10-11                                                                                      REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Noé nos deixou um exemplo de amor por sua família. E Deus também quer que amemos uns aos outros. Podemos 

exercitar muito o amor dentro de nossa casa. Você acha difícil dizer: EU TE AMO para seus pais ou irmãos ou para seus 

avós? Faça isso agora, diga a sua família o quanto você os ama. Seja criativo: faça bilhetinhos, ou confeccione um 

presente! 

2- Além de falar você também pode demonstrar amor através de atitudes, de ações práticas. Escreva aqui o que você 

pode fazer para demonstrar amor por sua família. 

3- Responda: o que eu aprendi e o que decidi com a meditação de hoje? 

4- Escreva uma oração falando para Deus que você o ama e que você ama a sua família. Fale o nome de cada um que 

mora com você. 

SEXTA - FEIRA – Gênesis 7:1; Mateus 24: 37-39; 1 Pedro 3:20-21                              REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Noé não entrou na arca sozinho, toda sua família foi com ele. Todos foram salvos e sobreviveram ao dilúvio. Porque 

Noé escolheu ser obediente, toda a sua família foi salva. Reflita sobre o texto de 1 Pedro 3:20-21 e responda: Como a 

Bíblia diz que a sobrevivência de Noé se parece com a forma como Jesus nos salva? 

2- Suas atitudes também podem ajudar na salvação de sua família. Como você pode demonstrar obediência a seus pais 

e autoridades? 

3- Responda: o que eu aprendi e o que decidi com a meditação de hoje? 

4- Pense em como você pode compartilhar o amor de Jesus com a sua família. Você pode enviar versículos, músicas... 

escreva as suas ideias e as coloque em prática! 

5- Agora escreva o nome das pessoas da sua família que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Ore por cada uma delas, 

fale o nome delas na sua oração. Escreva seus pedidos de oração 


