
 

 

Direção de meditação semanal 

De 07/03 à 11/03 – OBEDECER 

   

Querido Junior hoje estamos encerrando a temporada – Como treinar 
suas atitudes. Vimos como domar a nossa língua, como é importante ter uma atitude de gratidão, quão difícil é ter 
compaixão e como é importante obedecer. 

 

       1- A obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Jesus mesmo nos chama a obedecer, assim como Ele 
obedeceu ao Pai. Reflita como anda essa área de sua vida. Você tem sido um Junior obediente? 

        2- Leia Filipenses 2:8 e responda: Até que ponto Jesus foi obediente?               
        3- Complete o versículo que está em Mateus 28:19-20 

“PORTANTO, VÃO E _____________DISCIPULOS DE TODAS AS _____________, BATIZANDO –0S EM NOME DO ____________ E DO 
______________ E DO _________________________, ENSINANDOOS A _____________________A TUDO O QUE EU 
____________A VOCÊS. E EU ____________________COM _________________ATÉ O _____________________”. 

       4- Em que situações do seu dia a dia, você sente mais dificuldades em obedecer? 

1- Vamos decorar o versículo de hoje, e escreve-lo no caderno. 

2- A obediência ao Senhor não é algo imposto: devemos obedecer a Deus por amor a Ele, por gratidão por tudo que Ele fez por nós. 
Você tem sido obediente a Deus? 

3- Leia e escreva em seu caderno o versículo de 1 João 5:3   

4- Qual a pergunta que o Espirito Santo está tocando em seu coração? 

Com sua Bíblia aberta em Efésios 6:1-4 responda as seguintes perguntas: 

1- Qual é o primeiro mandamento com promessa? 

2- O que você tem que fazer para ter uma vida longa? 

3- O que os pais não devem fazer? 

4- Qual a sua opinião sobre esse versículo de Efésios? Se você acha que é 

muito difícil obedecer, faça uma oração ao Senhor e peça socorro a Ele. Ele sempre está disposto a te socorrer. 

  1-Para ter uma vida de obediência, prossiga em direção ao alvo. Escreva em seu caderno Filipenses 3:14. 

 2- Não podemos deixar que nada tire o foco do nosso alvo, que é Cristo, por isso não devemos deixar que os 

obstáculos que enfrentamos no dia a dia, nos façam desanimar, desistir. Cite o que tem feito você desanimar? 

3- . Os vencedores concentram-se e mantêm-se com seus olhos fixos nos objetivos. Se você não se sente vencedor, 

pare nesse momento, dobre seus joelhos e ore ao Senhor. 

 

1- Para ter uma vida de obediência, Saiba que Deus tem o melhor para você, copie em seu caderno o versículo de 

Jeremias 29:11 

SEGUNDA-FEIRA -- COMO TREINAR SUAS ATITUDES –  OBEDECER Para memorizar: João 14:23 

TERÇA-FEIRA -- COMO TREINAR SUAS ATITUDES –  OBEDECER Para memorizar: João 14:15 

QUARTA-FEIRA -- COMO TREINAR SUAS ATITUDES –  OBEDECER Para memorizar: TIAGO 1:22 

QUINTA-FEIRA -- COMO TREINAR SUAS ATITUDES –  OBEDECER REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA QUINTA-FEIRA -- COMO TREINAR SUAS ATITUDES –  OBEDECER 

SEXTA-FEIRA -- COMO TREINAR SUAS ATITUDES –  OBEDECER REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 
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2- Pinte somente os desenhos que estão obedecendo e agradando a Deus com suas atitudes: 

 

 
3- Ore com Jesus sobre tudo que você aprendeu sobre obedecer, e peça perdão caso esteja 

Falhando nessa área. 

4- Quero deixar uma frase pra reflexão: “Não se obedece por causa dos resultados. Obedece-se por causa do amor. Não 

se obedece para merecer. Obedece-se por saber que é o melhor.” Israel Belo de Azevedo 

 


