
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 7/11 a 11/11 

1- Pense em três momento em que você pode ver a influência do inimigo na vida de Eva  
2- Como você tem buscado estar mais próximo de Deus? 
3- Dê exemplos de vezes que você refletiu uma influência na vida de alguém 
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: Provérbios 13:20 

1- Você já deixou algo influenciar seu tempo com Deus? 
2- Como você acha que poderia melhorar nisto? 
3- Como você pode influenciar alguém que é desobediente aos pais? 
4- E alguém que não conhece a Jesus? 
5- Ore pedindo por oportunidades de influenciar verdadeiramente  

TERÇA-FEIRA – INFLUÊNCIA  PARA MEMORIZAR: Salmos 1:1 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Quais são as formas que o inimigo pode usar para nos influenciar? 
2- O que você entende pelo capítulo 3 de gênesis?  
3- Quais são os lugares que você pode influenciar hoje em dia? 
4- Escreva pelo menos 3 versículos sobre influência  

SEGUNDA-FEIRA –INFLUÊNCIA PARA MEMORIZAR: 1 Coríntios 15:33 

Fala galeraaa, vamos nos aprofundar mais em ser influências no reino de Deus? Bora comigo nesta meditação! 

QUARTA-FEIRA – INFLUÊNCIA 

QUINTA-FEIRA INFLUÊNCIA  
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia gênesis 3 a partir do versículo 14 e escreva quais as consequências foram declaradas a serpente, ao homem 
e a mulher  

2- Como você pode não ser influenciado na sua escola? 
3- Quem são as pessoas que mais te influenciam hoje? Porque? 
4-  (   ) Decido ser uma influência do reino de Deus e jamais perder as oportunidade de falar de Jesus  

SEXTA-FEIRA – INFLUÊNCIA  
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia em voz alta os versículos desta semana 
2- Escreva as maiores dificuldades que você tem em ser uma influência, seja sincero! 
3- O que mais te chamou atenção na história de Eva? 
4- Ore entregando essa semana a Deus 


