
  

 

Olá juniores como vocês estão? Semana passada tivemos um momento diferente e muito especial, essa semana te 

encorajo a meditar de uma forma mais profunda ainda na palavra de Deus! Vamos juntos? Você mesmo irá tirar os 

princípios e escrevê-los, Deus é contigo! NÃO DESANIME   

SHHDSIDHSHF  

Direção de meditação semanal 
 

PARA MEMORIZAR: MATEUS 25:13 SEGUNDA-FEIRA - LAMPARINAS ACESAS 

TERÇA-FEIRA – A GLÓRIA DOS VENCEDORES NO ESPÍRITO PARA MEMORIZAR: ROMANOS 8:37 

Hoje vamos ler ROMANOS 8. Esse capítulo é poderoso e cheio de verdades, Deus é poderoso, nos ama e nos faz filhos 
escolhidos e chamados, hoje você vai poder usar sua criatividade, descreva o capítulo lido da forma que você desejar: 
Através de um desenho, pintura, escreva um poema, música, um texto. 

 

QUARTA-FEIRA – AO ALVO É JESUS! PARA MEMORIZAR: FILIPENSES 3:14 

QUINTA-FEIRA – PERSEVERANÇA  REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

SEXTA-FEIRA – SANTIDADE É NOSSO LEMA REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

Para terminarmos a semana vamos ler COLOSSENSES 3. A vida em santidade é a vida que Deus espera que tenhamos, esse 
capitulo deixa muito claro que devemos nos revestir do amor, que a palavra de Deus deve habitar em nós e muitos outros 
ensinamentos. Escreva agora os versículos que você mais gostou e o que aprendeu com eles. Ore finalizando e entregando 
sua vida para que você possa vivê-la de forma santa. Entregue a semana e tudo que foi aprendido. Até semana que vem! 

Hoje você vai meditar em MATEUS 25. Depois disso escreva em seu caderno quais os princípios que você tirou e 

como aplicá-los em sua vida. 

A direção de leitura de hoje é FILIPENSES 3. Esse capítulo demostra que precisaremos abrir mão de algumas coisas 

para prosseguir em direção ao nosso alvo. Pense agora... O que você precisa abrir mão? As vezes de passar menos 

tempo no celular, vídeo-game, escreva aqui o que você poderia abrir mão. Termine fazendo uma oração e 

entregando essa semana nas mãos de Deus. 

Hoje você vai ler JÓ 42. Esse capítulo retrata as bênçãos na vida de Jó depois de muito tempo de coisas ruins que 

passaram pela vida dele, pense comigo, ele perdeu os filhos, os animais, teve uma doença e os amigos dele não o 

apoiaram, mas o acusaram injustamente. Jó perseverou os capítulos do 1 ao 5 mostram o quanto mais de Deus ele 

conheceu durante as dificuldades. Cite aqui algumas dificuldades suas que você deseja melhorar e ore por essas 

coisas, para que como Jó você persevere e possa experimentar muito mais do Senhor. 

 


