
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 15/08 à 19/08 – AMIGO ESTOU AQUI 

1- Porque devemos compartilhar o amor de Deus com as pessoas? 
2- Leia Atos 1:8 e explique o versículo 
3- Deus está conosco só de vez em quando (  ) Certo (  ) Errado 
4- Marque V de verdadeiro e F de falso: 

a) Deus me ama em todos os momentos (  ) 
b) Deus me ama só um pouquinho (  ) 
c) Devo sempre buscar mais de Jesus (  ) 
d) Nem preciso de Jesus tanto assim (  ) 

PARA MEMORIZAR: Romanos 5:5 

1- Leia João 14 e escreva em seu caderno a lição que tirou desse capítulo 
2- Deus está sempre do nosso lado. (  ) Certo (  ) Errado 
3- O Espírito Santo já te guiou a fazer o melhor? Se sim, quando? 
4- Porque que devemos ouvir a voz de Deus? 
5- Ore e peça a Deus para ouvir mais sua voz. 

TERÇA-FEIRA – O Espírito Santo quer te ouvir PARA MEMORIZAR: Atos 5:32 

1- Leia João 14:26 e resuma esse versículo com suas palavras. 
2- O que é a Trindade? 
3- Porque que Deus quer intimidade conosco? 
4- Pense sobre todas as vezes que Jesus estava do seu lado e agradeça. 
5- Ore a Deus e agradeça por Ele ser seu melhor amigo 

SEGUNDA-FEIRA –  Ouça a voz de Deus PARA MEMORIZAR: João 14:26 

Olá junior! Essa semana vamos começar a conhecer melhor nosso melhor amigo. Aquele que está conosco 
em TODOS os momentos. O Espírito Santo! Será somente um start, e te encorajamos a prosseguir nessa 
jornada de conhece-lo cada dia mais e mais! Vamos juntos!!! 
QUARTA-FEIRA – De Boas e Tranquilo 

QUINTA-FEIRA – Escute a voz do Espírito Santo 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Porque devemos ser ousados na presença de Deus? 

2- Deus nos amou tanto, o mínimo que devemos fazer é mostrar esse amor de volta ouvindo sua voz. Fale 

uma situação em que você escutou a voz de Deus! 

3- A voz do Espírito Santo nos guia a fazer o que e correto, diga uma área que você ainda tem dificuldade de 

ouvir o Espírito Santo. 

4- Ore e peca a Deus discernimento espiritual. 

SEXTA-FEIRA – Agora é com você! REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Deus nos amou tanto, e assim devemos amar as outras pessoas também! Fale uma situação em que você 
pode amar alguém! 

2- Ore e peça a Deus que o Espírito Santo fale com você. 
3- Muitas vezes passamos por dificuldades, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Fale uma situação que 

você passou, na qual ouvir a voz de Deus foi muito difícil. 
4- Tente ouvir mais a voz do Espírito Santo! Ore pedindo por isso. 
5- Revise os versículos dessa semana. 

QUARTA-FEIRA – Fale sobre o Amor de Deus 


