
  

 
 

 

  

Direção de meditação semanal 
De 14/11 a 18/11 

SEGUNDA-FEIRA – INFLUÊNCIA 

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

PARA MEMORIZAR:SALMOS 20:7 

1- Podemos ver que Sansão sempre tomava a frente e em partes era o que Deus esperava, um juiz que estivesse a 

frente do povo. Porém Sansão muitas vezes era influenciado em suas emoções a fazer coisas contra a vontade de 

Deus. Qual sua atitude quando o mesmo acontece com você? Você faz coisas contra a vontade de Deus. 

QUARTA-FEIRA – INFLUÊNCIA PARA MEMORIZAR: 1 Timóteo 4:10 

1. Complete o versículo: Tu, ____________, guardarás em ___________ paz aquele cujo ______________ está firme, 
porque _____________________________. Isaías 26:3 

2. Sansão teve altos e baixos durante sua vida, ele foi totalmente separado a Deus pelo voto Nazireu. Procure o que 
significa ser Nazireu. 

3.  O voto nazireu era de alguém separado e consagrado para servir a Deus, essa pessoa não poderia tocar em mortos, 
beber vinho e aquilo que mais sabemos: não podia cortar o cabelo, por isso sabemos que Sansão tinha um cabelão. Leia 
Juízes 13:05 a 10. 

 

 

TERÇA-FEIRA – INFLUÊNCIA  PARA MEMORIZAR: SALMOS 40:4 
 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 

1- Que lição você tirou da mensagem sobre Eva ser influenciada pela serpente? 
2- Preencha o versículo: ALGUNS ______________EM ______________E OUTROS _______________________, 

MAS _________CONFIAMOS NO ______________DO SENHOR ____________________________. Salmos 
20:07 

3- Você conhece a história de Sansão? 
4- Quando falamos sobre a vida de Sansão, o que te vem em mente? 

 

 

 



 
 

QUINTA-FEIRA INFLUÊNCIA  
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia Juízes 15:1-8. Toda vez que Sansão se irritava com algo, ele imediatamente tomava uma atitude baseada em 

seus próprios princípios carnais, o que isso quer dizer? 

2-  Sabe outra coisa que dá para notar? Que Sansão era mimado, isso mesmo! Ele sempre queria as coisas do jeito 

dele e sempre dava um jeito de ser como ele havia planejado. Será que as vezes nós temos tomado decisões 

como Sansão? 

3- Como devemos agir quando algo nos irrita, ou algo não acontece como planejado? 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA SEXTA-FEIRA-INFLUÊNCIA  

 

Estamos vendo um pouco da vida de Sansão, mas o que percebemos é que ele agia sem pensar, não perguntava a 

Deus qual era a vontade que Ele tinha para a sua vida, mas era engolido por influências ao seu redor e a emoção era a 

maior delas. O que você pode aprender com Sansão hoje? 

 

1. Sansão deixava com que tudo ao seu redor fosse motivo de grande ira ou desentendimento, não só isso como 

também ele foi influenciado por Dalila a contar seu segredo de como era tão forte, vamos ler essa passagem 

juntos: Juízes 16:4-17. 

2. Em 1 Coríntios 15:33, lemos: “Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes.” 

Quais sãos os costumes e princípios que você não deve abrir mão? 

3. Quais tem sido as suas más companhias? Amizades na escola, a rebeldia dentro de casa, a preguiça em fazer 

as coisas ou ajudar sua mãe, seu pai com algo.? 

 


