
  
  

Direção de meditação semanal 

De 09/05 à 13/05 – Família Nota 10 

SEGUNDA-FEIRA – Família Nota 10 PARA MEMORIZAR: Romanos 8:37 

Querido Junior, estamos juntos na Temporada “Vida 10/10”. E hoje já vamos para a meditação do 3º episódio, Família 
Nota 10. Realmente está sendo incrível aprender como podemos ter uma vida mais que abençoada. 

1- Desde o 1º episódio estamos sendo levados a entender que precisamos ser bons administradores do que Deus coloca 
em nossas mãos. Escreva no seu caderno o nome dos episódios já estudados, e o que mais tocou em seu coração em 
cada estudo. 

2- Ao longo das nossas vidas, vamos fazendo lista de coisas que queremos adquirir. Na meditação da semana passada, 
listamos nossas gratidões, faça uma lista de coisas que você sonhou, ou desejou muito ter, e hoje você tem. Escreva 
em seu caderno. 

3- Às vezes impulsionados por pessoas que conhecemos ou que vemos nas redes sociais acabamos desejando o que elas 
têm. O problema é quando essas coisas se tornam nosso tesouro, ou seja, a coisa mais valiosa para nós, quando 
fazemos qualquer negócio para alcança-las, abrindo mão de sermos generosos e bons administradores do que Deus 
nos dá. Olhe para dentro de você, permita se enxergar o que tem enchido seu coração. Escreva em seu caderno. 

4- Escreva em seu caderno Lucas 12:34. 

TERÇA-FEIRA – Família Nota 10 PARA MEMORIZAR: Mateus 6:24 

1- Para ter uma Família Nota 10 você precisa: FAZER A ESCOLHA CERTA. Sabe aquela coisa que você deseja mais que 
tudo? Esse é o seu tesouro. Você só poderá ser verdadeiramente feliz e contente se o seu coração pertencer a Deus. 
Ele deve ser o seu tesouro. Você já escolheu fazer a escolha certa, entregando seu coração a Deus? 

2- Quando Deus entregou a Moises as tábuas com os 10 mandamentos, Ele havia instruído o povo a amá-lo acima de 
qualquer e de todas as coisas. Isso não está a na mão se relacionado somente a adorar outros deuses ou imagens, 
mas qualquer outra coisa que possa tomar o 1º lugar em nossas vidas. Deus é o nosso tesouro. Ele é o mais 
importante. Em que lugar Deus o Senhor está em sua vida? 

3- Como somos atraídos pelas coisas do mundo e como nosso inimigo satanás, usa armas para nos enganar a respeito 
do que é mais importante para nós? E nos influenciando a fazer escolhas erradas? 

4- Qual o impacto das nossas atitudes e escolhas dentro da nossa família? 

QUARTA-FEIRA – Família Nota 10 PARA MEMORIZAR: Marcos 12:30 

1- Para ter uma Família Nota 10 você precisa:  AMAR A DEUS ACIMA DE TODAS AS COISAS. O que a mídia tenta 
nos impor hoje em dia? Podemos dizer que a mídia nos ajuda a amar a Deus acima de todas as coisas? 

2- Qual o padrão de uma família feliz que as séries colocam em nossas telas? É a mesma que a Bíblia nos ensina? 
3- Complete o versículo: Se, _____________, não lhes agrada____________ ao ___________, escolham hoje a 

quem irão ___________, se aos ___________ que os seus __________________serviram além do 
______________, ou aos ________________ dos ______________, em cuja terra vocês estão 
______________. Mas, _________ e a minha_________________serviremos ao________________". Josué 
24:15 

4- O que tem feito você e sua família abandonarem o melhor tesouro de suas vidas? 



  
 

Direção de meditação semanal 

De 09/05 à 13/05 – Família Nota 10 

QUINTA-FEIRA – Família Nota 10 REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Onde estão coração de vocês? (Seu e de tua família) 

2-  Onde entra o seu papel de filho e Junior mais que abençoado? 

3- Reflita hoje sobre suas escolhas. Dá uma pensada se tem alguma coisa roubando o lugar de Deus em sua vida. 

4- Você pode fazer toda a diferença na sua família. Pergunte ao Espírito Santo, como? Se você ainda não escolheu colocar 

Deus como o único tesouro em sua vida, aproveite a oportunidade de hoje fazer essa escolha e tomar essa decisão. 

SEXTA-FEIRA – Família Nota 10 REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Ache os 7 erros nas imagens acima. 

2- E como é amar a Deus em primeiro lugar? Marque as opções corretas: 

(   ) Quando nós amamos mais as riquezas, 

(   ) Quando amamos mais as coisas que possuímos, 

(   ) Quando amamos mais as outras pessoas do que a Deus, 

(   ) Quando amamos Deus de todo o seu coração, 

(   ) Quando amamos a Deus  de toda a sua alma, 

(   ) Quando amamos a Deus de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. 

3- Amar a Deus de todo o coração, não é uma coisa chata e não está relacionado a religiosidade. Significa você entender 

que Deus é o centro de tudo. Ele é a única fonte que pode satisfazer todas as suas necessidades, sonhos e realizações. 

Ficou claro para você, o que é amar a Deus acima de tudo? 

4- Ame a Deus de todo o seu coração e multiplique isso em sua casa. Aí sim, sua família vai experimentar o poder de ter o 

melhor tesouro. Faça uma oração pedindo ao Senhor te ajudar a ama lo de todo seu Coração. 


