
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 09/01 a 13/01 

1- O quanto você dependeu de Deus em 2022? 
2- Quais suas metas para ser atingidas com Deus? Ler mais a Bíblia, se esforçar para memorizar versículos, orar todos 

os dias, ou outra coisa?  
3- Como você pode criar novos hábitos esse ano? 

4- Reescreva 3 versículos cobre novos hábitos em seu caderno. 

PARA MEMORIZAR: Provérbios 16:3 

1- Quais são os velhos hábitos que você deixará em 2022? 
2- Quais são suas expectativas do seu relacionamento com Deus em 2023?  
3- Você deseja aprender a fazer algo novo esse ano? Aprender algum instrumento, começar aula de inglês ou outra 

coisa? 
4- E dentro de sua casa, quais são os novos hábitos que você deseja ter? Ajudar mais seus pais, começar a guardar 

dinheiro de uma mesada, ser mais paciente com o irmão (a) ou outra coisa? 

 

TERÇA-FEIRA – METAS PARA MEMORIZAR: Jeremias 29:11 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- O que você entende com o versículo de Isaías 43:19? 
2- O que você fez de novo no ano de 2022? 
3- O que você deseja melhorar no ano de 2023? 
4- Como você pretende fazer essas mudanças, escreva ações práticas. 

SEGUNDA-FEIRA – COISAS NOVAS PARA MEMORIZAR: Isaías 43:19 

Fala galeraaa, nossa primeira meditação do ano, quais são seus objetivos para 2023? Vamos conversar um pouco sobre 
isso? Bora nessa meditação! 

QUARTA-FEIRA – NOVOS HÁBITOS 

QUINTA-FEIRA – DEPENDENDO DE DEUS 
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Para qual ano da escola você vai? 
2- Como você falaria sobre o plano da salvação para algum amigo na escola? Escreva aqui: 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

3- Em 2023, como você pode se posicionar como um cristão para seus amigos na escola? 
4- Busque influenciar e fazer novas amizades, mostrar Jesus e trazer seus colegas aqui no Connect. Pense agora em 5 

nomes, escreva em seu caderno e ore, como uma meta de levar esses amigos para a igreja neste ano de 2023. 

SEXTA-FEIRA – NOVO ANO E NOVO EU 
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Deus tem planos grandiosos para você este ano. Leia Jeremias 29:11 e explique o que você entendeu desse versículo 
2- Escreva 5 coisas pelas quais você é grato do ano de 2022. 
3- O que Deus mais falou com você no ano de 2022? 
4- Ore agradecendo e entregando o ano de 20223 nas mãos de Deus, para que seja abençoado e que você possa 

viver todos os planos que Ele tem para sua vida!! 


