
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 10/10 à 14/10 – O AMOR QUE SE ESPELHA 

1- Pense em três momento em que você pode ver o amor de Deus e escreva em seu caderno  
2- Como você tem buscado o amor de Deus  
3- Dê exemplos de vezes que você refletiu o amor de Deus na vida das pessoas 
4- Ore e entregue sua vida nas mãos de Deus para que ele possa estar sempre a frente de sua vida e coração 

PARA MEMORIZAR: 1 Samuel 16:7 

1- Leia 1 Samuel 16:4-13, e escreva em seu caderno o que você entendeu deste texto 
2- Como você acha que Deus enxerga você? 

3- Finalize a meditação lendo 1 Samuel 17:33-37, depois de ler faça uma oração pedindo para que você 
possa ver o amor de Deus em tudo  

TERÇA-FEIRA – O AMOR DE DEUS  PARA MEMORIZAR: Mateus 22:37 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Você acha que você tem tido amor próprio? 
2- Quais são as qualidades de um filho de Deus? 
3- Leia Salmos 139:13-14 e escreva o que você entendeu por esses versículos? 
4- Finalize o dia dando seu máximo para decorar o primeiro versículo da semana 

SEGUNDA-FEIRA – AME A SI MESMO  PARA MEMORIZAR: Salmos 139:13 

Olá, junior! Vamos juntos buscar mais essa semana e aprender tudo que Ele tem para nós! 

QUARTA-FEIRA – REFLITA O AMOR  

QUINTA-FEIRA SEJA QUEM DEUS TE PLANEJOU PARA SER  
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia 1 Samuel 17:39-42 e escreva duas lições que você aprendeu  
2- Como você pode ser quem Deus te criou para ser? Como é uma pessoa que não vive os propósitos de 

Deus para a vida dela? 
3- Ore e peça a Deus para que Ele te mostre os dons que Ele te deu para glorificar o nome dEle  

SEXTA-FEIRA – AME-SE PARA AMAR  
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia em voz alta os versículos desta semana 
2- Escreva as maiores dificuldades que você tem em amar o próximo, seja sincero! 
3- Como você pode melhorar isso? 
4- Ore entregando essa semana a Deus 


