
  

  

Direção de meditação semanal 
De 18/07 à 22/07 – IDENTIDADE E MISSÃO 

SEGUNDA-FEIRA –  Viva Sua Identidade Real PARA MEMORIZAR: Mateus 23:9 

Olá querido junior!!!! Vamos juntos meditar na palavra de Deus!!! 
Essa semana, vamos aprender que temos uma missão como filhos do Rei, e temos uma identidade formada 
Nele!! Prontos para assumirem suas responsabilidades no reino?? Então vamos lá!!! 

Jesus te fez único(a). Não existe ninguém igual a você no mundo todo!! (LEIA COLOSSENSES 1:16) 
1. Você tem dificuldade de enxergar Deus como seu pai Celestial? 
2. Como está o seu relacionamento com Deus? Você o deixa falar? 
3. O que você pode fazer para melhorar sua comunhão com o seu Pai Celestial? 
4. Qual decisão você pode tomar HOJE que te ajude a te enxergar como um legítimo/a filho do Rei? Ore e 

peça pra Deus um relacionamento verdadeiro com Ele, afinal, Ele é seu Pai. 
DESAFIO: Vá em uma janela mais próxima, e grite sua verdadeira identidade 
‘’EU SOU FILHA/O DO REI!!!!’’ 

TERÇA-FEIRA – Como Filhos, também temos Responsabilidades PARA MEMORIZAR: 2 Coríntios 5:10 

1. Você Junior também tem responsabilidades no Reino de Deus! 
2. Leia: Mateus 28: 18-20/ Isaías 6:8/ Mateus 9: 37-38, agora responda: Qual é a sua responsabilidade como 

filho do Rei? 
3. Quais são seus dons e talentos? Como você pode usar eles no Reino de Deus? 
4. Responda com sinceridade, você tem usado os dons que Deus te deu, para aprimorar o Reino de Deus? 
5. Termine orando pela sua vida, peça a Deus direção sobre como usar seus dons para abençoar as pessoas 

que estão a sua volta. 
 

QUARTA-FEIRA – Esteja Disposto a Servir PARA MEMORIZAR: Romanos 12:10 

Leia João 13: 5 e reflita: Jesus, O Rei, O Príncipe da Paz, a única pessoa que NUNCA cometeu pecado algum, 
lavou os pés de todos os discípulos, incluindo daquele que ia o trair mais tarde. A palavra que mais se destaca 
nesse episódio é HONRA! Jesus honrou seus discípulos lavando o pé de cada um. Mas como eu posso 
demonstrar honra na minha igreja e na minha família?? SIRVA!!! 

1. Como você pode servir na sua igreja? Como você pode servir na sua casa? 
2. Servir é se sacrificar pelos outros, assim como Jesus se sacrificou por VOCÊ, morrendo na cruz (LEIA ISAÍAS 

53:5-7), então como você pode se sacrificar HOJE pelas pessoas que você ama? 
3. Você está disposto a honrar os outros? (Seus pais, seus avós, os professores da sua escola, os pastores da 

sua igreja) 
DESAFIO: O que você acha de praticar a honra para seus pais lavando os pés deles? Prepare um momento na 
sua casa e faça isso. E aproveite para falar o quanto você os ama e está disposto a servi-los. 
Termine orando a Deus pedindo que ele te ajude a Honrar, cada dia mais, as pessoas você ama. 



  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 18/07 à 22/07 – IDENTIDADE E MISSÃO 

SEXTA-FEIRA – Ame as pessoas sem esperar/querer algo em troca REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

Leia João 3:17 e pense: Jesus decidiu se entregar voluntariamente por cada um de nós, para que fossemos 
salvos por meio da sua graça (LEIA EFÉSIOS 2: 8-9) 
1. Na Bíblia diz que Deus é amor (1 João 4:8), e Ele demonstrou esse amor morrendo por você e por mim na 

cruz! Como você pode demonstrar amor HOJE de uma forma PRÁTICA, a quem você ama? 
2. Você está amando seus pais, professores, amigos, irmãos? Está amando a si mesmo? Se sua resposta for 

NÃO, o que você pode fazer para mudar isso? 
3. Cite 3 pessoas que você ama (da sua família ou não) e faça uma oração de gratidão pela vida delas AGORA 
Se você não consegue amar, ore agora pedindo a Deus para colocar o amor Dele em seu coração, somente 
assim, você saberá o que é o real amor. 

Ainda falando sobre Honra, leia 1 Pedro 2: 17 e 18. Honrar é mostrar consideração especial, honrar é 
perceber, reconhecer o valor e cuidar. A honra libera o poder de Deus, ao passo que a desonra o impede 
grandemente, (LEIA MATEUS 13: 57 E 58) quando desonramos um homem ou uma mulher de Deus (como 
nossos pais) impedimos que o poder Dele aja por meio deles. 

1. Como filhos amados de Deus, cite 3 atitudes práticas que podemos fazer que demonstram honra 
2. Leia Rute 1: 16-19, e responda: Qual atitude que Rute fez, que demonstrou honra perante sua nora? 
3. Compartilhe com um amigo/a ou com seus pais alguma decisão que você fez hoje. 

Termine orando e pedindo a Deus força, para realizar TODAS as decisões tomadas ao longo da semana. 
 

QUINTA-FEIRA – Honre como Jesus REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


