
 

Direção de meditação semanal 

De 19/07 à 23/07 – VIVA COMO FILHO – parte 2 

SEGUNDA-FEIRA - Salmos 27:10 / Romanos 8:38-39 / Mateus 19:26  
 

Existe um inimigo em nossas vidas chamado Orfandade. Orfandade é o sentimento que o diabo quer que você sinta, como se 

fosse órfão e não tivesse um Pai celestial. Satanás quer que você se sinta sozinho(a), abandonado(a) e sem valor.  

1- Leia o Salmos 27:10 e escreva o que Deus fala sobre isso.   

2- Releia o texto de Romanos 8:38 e 39 e escreva em seu caderno como é o amor de Deus por você. 

3- Quando vencemos a orfandade e nos assumimos como filhos de Deus tudo flui em nossa vida, conseguimos seguir na 

caminhada. Responda: 

a) Você crê que possui um Pai celestial?  

b) Como você enxerga Deus na sua vida? 

4- Existe algum assunto em que você ache impossível resolver, e que você precisa da ajuda do Pai celestial? Escreva agora em 

seu caderno.  

5- Leia em voz alta Mateus 19:26 (   )Li 

6- (    ) Decido confiar plenamente no poder sobrenatural de Deus 

>> Encerre orando e se comprometendo a meditar fielmente essa semana   

TERÇA-FEIRA — Provérbios 29:25 / Atos 5:29 

Em nossa vida, enfrentamos um outro inimigo: a rejeição. Esse inimigo nos impede de termos um bom relacionamento com os 

outros. Ele nos faz querer a aprovação e aceitação de todos dizendo que só assim seremos felizes e completos. Uma pessoa 

que sofre rejeição tenta, de todas as formas possíveis, que todos gostem dela. Isso é impossível de se fazer, pois nem Jesus 

agradou a todos!  

1- Você já passou por situações em que você quis fazer coisas que nem eram boas só para ser aprovado pelas pessoas? Como 

foi essa situação? 

2- Leia Provérbios 29:25 e responda: o que acontece com quem confia no Senhor? 

3- Leia Atos 5:29 e responda: qual deve ser nosso foco principal como filho(a) de Deus? 

4- Quando agradamos e obedecemos a Deus, estaremos dando bom testemunho e, com isso vamos refletir Jesus em nossas 

atitudes. As pessoas que convivem com você, acham você uma pessoa difícil de lidar? Pense sobre isso.  

>> Será que as pessoas veem Jesus através da sua vida?  

5- Jesus se importava em obedecer a Deus, essa era sua missão. Ore agora pedindo para essa também ser a sua missão. 

QUARTA-FEIRA — Isaías 53:3 

Ontem vimos que precisamos buscar a aprovação de Deus. Às vezes, podemos falhar e vamos depositar em pessoas nossas 

alegrias e esperança, e isso é muito perigoso porque pessoas podem falhar conosco. Só Jesus não nos decepciona. Por falhas 

humanas, podemos nos sentir rejeitados. 

1- Talvez você já tenha se sentido rejeitado por sua família ou amigos. Isso já aconteceu com você? Escreva essa situação em 

seu caderno. 

2- A rejeição pode gerar feridas profundas na alma. Por isso, é preciso tratar o quanto antes. Saiba que mesmo que alguém já 

tenha errado com você, Deus não errou. E Ele quer te acolher. Escreva agora em seu caderno, uma oração entregando a Deus 

todo sentimento de rejeição que possa existir em seu coração. (    )Escrevi 

3- Jesus passou por rejeição, mas ele sabia da sua missão. Ele venceu!!! Por isso, Ele entende seus sentimentos. Compete 

Isaias 53:3: “Foi _________________ e __________________ pelos _________________, um homem de dores e 

experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e ______ não o tínhamos 

em _________________. 

4- Procure no dicionário o significado da palavra estima e escreva em seu caderno. 

>>Se o próprio Cristo não conseguiu agradar a todos e foi rejeitado, imagina nós?! Vamos passar sim por rejeição, mas 

precisamos decidir que o amor de Deus é suficiente. Isso vai nos dar a paz.  

5- (    )Decido crer que o amor de Jesus é suficiente para preencher minha alma. Mesmo que outras pessoas falem algo que me 

entristeça, sei quem eu sou e isso não vai me abalar. 

 

PARA MEMORIZAR: Salmos 27:10 
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Direção de meditação semanal 

De 19/07 à 23/07 – VIVA COMO FILHO – parte 2 

 

QUINTA – FEIRA – João 6:37 / Deuteronômio 31:6  

Você é um príncipe ou princesa do Senhor, receba essa coroa que Deus está pronto para te dar. Agora que você já sabe disso 

muito bem, e já aceitou a Cristo como seu Pai perfeito e amoroso, saiba que você tem uma missão a mais: esteja atento aos 

seus amigos e familiares, você pode ajudá-los.  

1- Tem alguém na sua família, ou amigos, que precise entender que é filho(a) amado(a) de Deus? Escreva seus nomes no seu 

caderno. 

2- Leia João 6:37 e explique o que esse texto tem a ver com o tema dessa meditação. 

3- Leia Deuteronômio 31:6 e responda em seu caderno: 

a) O que devemos ser? 

b) Quem irá conosco onde formos? 

c) Existe alguma situação em que o Senhor pode nos deixar, ou nos abandonar?  

4- Quando vivemos sabendo quem somos, e nossa identidade está firmada em Deus, ficamos mais fortes contra os enganos de 

satanás. Ore agora pedindo para Deus te tornar um junior que sabe quem é. 

 

SEXTA-FEIRA -   1 João 3:16 / João 15:12-13 

Creia no que Deus diz sobre você!  

1- Existe algo, ou alguém que você precisa perdoar por ter te rejeitado? Quem? 

2- Você precisa pedir perdão a alguém que você tenha rejeitado? Algum amigo seu na escola, alguém na sua família... um 

irmão, irmã? Dê um bom testemunho. Escreva o nome dessa pessoa: _______________________ 

3- Leia 1 João 3:16 e escreva o que esse texto tem a ver com o tema da meditação de hoje. 

4- Leia João 15:12-13 e responda as perguntas abaixo: 

a) Como devemos amar uns aos outros? ___________________________________________________________ 

b) Devemos dar a nossa ___________ pelos nossos amigos. 

c) Escreva em seu caderno 3 atos de amor de um amigo verdadeiro. 

5- Revise sua meditação desde segunda e escreva aquilo que mais te chamou atenção nessa semana. (   )Escrevi 

6- Revise seus versículos e fale para alguém. (    ) Falei para: _______________ 

7- Ore agora pedindo a Deus para ser um bom amigo para as outras pessoas. Peça para Deus te dar bons amigos também. 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


