
 

Direção de meditação semanal 

De 26/07 à 30/07 – VIVENDO LONGE DOS PROBLEMAS 

“Hakuna matata” essa frase ficou bem popular com o filme O Rei Leão. Como você aprendeu no Connect, essa filosofia que diz 
que você não deve se preocupar com nada, aproveitar cada momento, esquecer seus problemas, se divertir com a vida sem 
pensar nas consequências, não condiz com a maneira que um verdadeiro filho de Deus vive. Vamos aprender sobre isso 
durante essa semana. Vamos lá! 
 

SEGUNDA-FEIRA – Romanos 8:1 

A tristeza e a culpa são sentimentos reais que, se não forem tratados pelo Espírito Santo, vão nos impedir de viver nossa vida 

plenamente como filho(a) de Deus. Deus não quer que você se sinta culpado(a). 

1- Leia Romanos 8:1 e escreva em seu caderno o que esse texto tem a ver com a meditação de hoje. 

2- Satanás quer te fazer acreditar nas mentiras que ele inventa sobre você? (     ) Sim      (     ) Não 

3- Você já acreditou em alguma mentira lançada por satanás? Exemplo: que você é burro(a), que ninguém te ama... 

4- Qual é a verdade de Deus para a sua vida? Escreva em seu caderno. 

>>>> Em nossa vida é mais fácil negar os problemas e erros, é mais fácil ignorar as dores e feridas, e não procurar ajuda. 

Porém, isso não vai te levar a uma vida completa em Jesus. 

5- Qual lição você tirou da meditação de hoje? Escreva em seu caderno. 

6- Qual sua decisão? 

7- Faça uma oração agora falando para Deus que você acredita no que Ele diz sobre você. (     )Orei 

TERÇA-FEIRA — Filipenses 3:13-14 / 1 João 1:9 

Todos nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Podemos e vamos errar muitas vezes em nossas vidas. Isso é um fato. 

Devemos sim nos esforçar para vivermos uma vida que agrade ao Senhor, e saber que se errarmos, encontramos em Jesus um 

Pai amoroso, perdoador e que nos dá uma segunda chance. 

1- Leia Filipenses 3:13-14 e responda em seu caderno: 

a) Devemos nos esquecer de que tipo de coisas? 

b) Para onde devemos prosseguir? 

c) O que ganharemos de Deus? 

2- Existe alguma coisa na sua vida que você se sente culpado(a) por ter acontecido, ou que gostaria de apagar do seu passado? 

Escreva. 

>>>> Satanás quer ficar te lembrando do passado para te deixar triste, abatido ou fazer você se sentir culpado e com 

vergonha. 

3- Leia 1 João 1:9 e escreva o que você entendeu nesse texto. 

4- Existe alguma coisa que você precise consertar diante de Deus? Algum pecado que você ainda não se arrependeu e que tem 

manchado seu coração, trazendo culpa e vergonha? Ore agora e peça perdão a Deus por isso. 

5- Que decisão você tirou hoje da meditação? 

QUARTA-FEIRA — João 10:10 

Vimos ontem que nós temos que pedir perdão a Deus por nossos erros e receber esse perdão. Quando pedimos perdão com 

coração realmente arrependido nós somos perdoados. Essa é a verdade. O que não podemos esquecer são as lições que 

aprendemos quando erramos.  

1- Como cristão, qual deve ser a sua atitude ao cometer um erro: fugir ou consertar? Responda em seu caderno. 

>>>> Simba era filho do Rei, e fugiu das responsabilidades de filho do rei. Às vezes isso acontece com a gente. Nós queremos 

ser quem não somos, fazer coisas que não são compatíveis com a nossa verdadeira identidade de filhos. 

2- Você já tentou agradar as pessoas fingindo ser algo que não é? Inventando alguma história para parecer mais legal? Conte 

essa situação em seu caderno. 

3- Complete João 10:10: “O ladrão vem apenas para _____________, _______________ e _________________; eu vim para 

que tenham ______________ e a tenham plenamente”. Agora responda: 

a) Quem é o ladrão do texto? ______________________________ 

b) Quem nos dá vida plena? _______________________________ 
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>>>>Não caia nessa de querer viver longe do Pai. Isso é cilada do inimigo. 

4- Qual a maior lição você tirou da meditação de hoje? Escreva em seu caderno. 

6- Qual sua decisão? Fale sua decisão para alguém da sua família. Falei para: _____________________________ 

7- Faça uma oração agora. Abra seu coração pra Deus. 

QUINTA – FEIRA – Jeremias 29:11 / Romanos 8:28 

Deus te fez um príncipe e uma princesa, essa é a sua nova identidade. Deus te chama para viver uma vida real, digna de um 

filho do Rei. Para Deus não importa se você saiu um dia do palácio para viver fora do Reino Dele, como fez o filho pródigo. Ele 

está de braços abertos para te receber. 

1- Você se reconhece como um príncipe (ou princesa) do Reino? ______________________ 

2- Concentre-se no futuro. Avance. Nosso alvo é Jesus, e é n’Ele que temos que focar. 

3- Qual o tipo de plano que o Senhor tem para nós? (Jeremias 29:11) 

4- Leia Romanos 8:28 e escreva em seu caderno: o que esse texto tem a ver com os planos de Deus para você. 

>>>> Com Jesus podemos viver acima dos problemas, pois temos certeza que ele anda ao nosso lado, nos ampara se cairmos e 

nos fortalece.  

5- Escreva em seu caderno: 04 atitudes de um príncipe/princesa do Senhor. 

>>>> Viva como filho amado do Rei. Você tem um futuro brilhante pela frente! 

 

SEXTA-FEIRA -   Mateus 6:33 

Vimos essa semana que problemas acontecem, e é normal na nossa vida. Mas precisamos saber como agir quando eles 

acontecerem. Vamos fazer uma revisão rápida do que você aprendeu essa semana. Responda em seu caderno. 

1- Existe alguma condenação sobre quem é filho (a) de Deus? Que texto bíblico embasa sua resposta?  

2- Quando você acredita nas mentiras de satanás isso te impede de viver o quê? 

3- Qual deve ser sua atitude quando pecar? 

4- Quem é o ladrão das nossas almas?  

5- Depois que você se conserta com Jesus e com as pessoas que tenha errado, para onde você deve seguir? 

6- Leia em voz alta as frases abaixo: 

“Vivo o hoje com foco no futuro e tomo posse do Espirito Santo para chegar ao alvo”.  (     )Falei 

“Corro para o que Deus preparou no céu para mim,  e me lembro que tenho o poder do Espirito Santo na terra” (     )Falei 

“Vejo a mudança que minha atitude de Fé pode fazer na minha família, escola ,igreja e até nos meus filhos e netos”. (     )Falei 

7- Faça uma decisão na sua vida de se posicionar contra o pecado, e prosseguir para o alto. Não se prenda ao passado.  

8- Termine orando. 
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