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Direção de meditação semanal 
De 19/09 a 23/09 

PARA MEMORIZAR: 2 Coríntios 6:2 

1. Decore os versículos e escreva-os em seu caderno. 

2. Nós somos cristãos e precisamos viver dessa forma, sempre procurar fazer o bem, independente do contexto que 

você esteja, por mais que pareça difícil, por isso precisamos sempre estarmos de tanque cheio, para que nesses 

momentos difíceis, possamos decidir em fazer o bem hoje, amanhã e sempre. Vença o mal com o bem. Escreva em 

seu caderno Gálatas 6:9. 

3. Ajude as crianças a encontrarem o caminho da felicidade com Jesus: 

 
4. Complete o Versículo que esta em Salmos 118:24:” Este____________que  fez o ______________regozijemos-nos 

e __________________nele.” 

PARA MEMORIZAR: Jó 8:9 

TERÇA-FEIRA – O TEMPO É HOJE  

QUARTA-FEIRA – O TEMPO É HOJE 

SEGUNDA-FEIRA – O TEMPO É HOJE 

PARA MEMORIZAR: Colossenses 4:5 

1. Fazer o bem não pode ser encarado como uma escolha, ele é um mandamento: “Amem-se uns aos outros como eu 

os amei...”Na bíblia temos a parábola O bom samaritano, vamos ler juntos? Lucas 10:30-37.  

2. De acordo com o texto de Lucas 10:30-37, o que aconteceu com o homem que viajava para Jericó? 

3. Continuando com o mesmo texto, responda, quantas pessoas passaram ali e quem ajudou o homem? 

4. Diga com suas palavras o que devemos fazer pelas pessoas? 
 

 

1. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, já dizia um ditado popular. Muitos de nós, inclusive você junior, 
usa a agenda para marcar datas importantes e o que precisa ser feito no dia. E as vezes nos esquecemos que já 
existe uma data muito importante que Deus já marcou para nós - HOJE. Escreva algo de legal que você fez hoje  

2. Leia Isaías 43:2 e explique o que você entendeu deste versículo 
3. O que podemos fazer para viver o hoje em Deus? 
4. Decida estar presente naquilo que Deus preparou, ore entregando essa semana nas mãos do Senhor 

 

UAU!  quantas coisas aprendemos sobre o tempo não é? Ele é inelástico, irreversível, existem tempo para todas as coisas, e 

agora vamos falar que o tempo é hoje! E você? Já está preparado (a) para viver o que Deus tem para sua vida essa semana? 



 

SEXTA-FEIRA – O TEMPO É HOJE  REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

QUINTA-FEIRA – O TEMPO É HOJE  

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

Direção de meditação semanal 
De 12/09 a 16/09 

1. Complete o versículo de Jo 9:4- “Enquanto é_______, precisamos____________ a obra ____________ que 

me________. A_____________ se aproxima, quando ______________pode__________________.” 

2. Imagine que você está em um barco muito grande e bonito, que você está seguro, recebendo do melhor, e o que 

você precisa está dentro desse barco junto com você, e lá fora no alto mar, está uma tempestade com muitas 

pessoas no mar, e que você precisa sair na tempestade para poder soltas os botes salva vidas e ir resgatar essas 

pessoas na tempestade. O que você faria? 

3. O barco é a igreja, a tempestade é a pandemia, os botes salva vidas é a palavra de Deus, e para que essas pessoas 

sejam salvas, elas precisam que vocês levem os botes (a palavras) até elas. Qual tua decisão hoje? 

4. Marque a referência correspondente desse versículo: “Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de 

tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina.” 

(  ) 1 Tm 4:1 

(  ) 1 Tm 4:2 

(  ) 2 Tm 4:1 

(  ) 2 TM 4:2 

 

1. O tempo é hoje, o tempo é agora! Nós temos uma única vida terrena, de que forma você tem aproveitado ela? 

2. Quero dizer para você, que Hoje você tem a oportunidade de decidir viver uma vida de grandes conquistas para 

Jesus, de ser boca dos céus aqui na terra. E começa hoje, agora! ? As suas escolhas tem sido para engradecer o 

nome de Jesus? 

3. Complete o Versículo que se encontra em Efésios 5:17- “Portanto, ________ sejam_____________, mas 

procurem _______________qual é a __________________ do Senhor.” 

4. Não sabemos como será o nosso dia amanhã, mas hoje temos a convicção de que vivemos da melhor forma que 

poderíamos viver, pois decidimos fazer o bem, decidimos falar do amor de Jesus para os outros e decidimos nos 

posicionar a viver a nossa melhor versão, a versão original, a versão que Jesus nos criou, vamos juntos sermos 

embaixadores do céu aqui na terra. Todos nós podemos, pois somos salvos. Nesse momento faça uma oração ao 

nosso Senhor, mostrando que realmente você quer viver esse tempo do agora, aquilo que Ele tem preparado para 

você! 


