
  

 
 

  

Direção de meditação semanal 
De 21/11 a 25/11 

Ester foi uma mulher que não somente influenciou, mas ela IMPACTOU as pessoas que estavam ao seu redor, e isso 
começou com o rei Xerxes, vamos ler um pouquinho sobre ela? Leia Ester 2:5-7,2:14-17 
1. Escreva em seu caderno três pontos que te chamaram atenção nesta leitura  
2. Assinale a alternativa correta: 

A) As pessoas que influenciam sempre se destacam 
B) As pessoas que influenciam sempre se perdem  
C) As pessoas que influenciam sempre se enganam 

3. DESAFIO: escreva o versiculo de hoje em um papel, ore e peça pra Deus te mostrar um amigo ou 
familiar, e entregue esse papel a ele  

4. Ore e peça a Deus a mesma coragem e ousadia de Ester para enfrentar os desafios na sua semana  
 

SEGUNDA-FEIRA – INFLUENCIADO PARA INFLUENCIAR  PARA MEMORIZAR: Isaías 41:13 

Fala galeraaa, vamos nos aprofundar mais em ser influências no reino de Deus? Bora comigo nesta meditação! 

QUARTA-FEIRA – CONTROLANDO MINHAS PALAVRAS  

PARA MEMORIZAR: 1 João 5:3 

Uma das grandes qualidades que podemos observar na vida de Ester é a obediência perante qualquer pessoa que 
representasse autoridade em sua vida Leia Ester 2:20b 

1- Pesquise no dicionário o significado da palavra obediência e escreva em seu caderno, depois disso pesquise 
o significado da palavra rebeldia  

2- Da mesma forma como Ester era obediente a TODAS as autoridades, nós também devemos. Mesmo 
que seja dificil. Escreva em seu caderno o nome de 3 autoridades em sua vida, que você precisa 
obedecer mais  

3- Encontre 2 versículos sobre obediencia em sua biblia, e escreva-os em seu caderno  

4- Termine fazendo uma oração pedindo a Deus para te mostrar a quem voce precisa obedecer mais 

TERÇA-FEIRA – OBEDECENDO MESMO SEM VONTADE 

PARA MEMORIZAR: Provérbios 10:19 

No capítulo 5:1-4., vemos que Ester alcançou favor diante do rei e ele foi ao banquete. Ester não se 
descabelou lá na frente dele. Ela teve sabedoria no momento certo de falar. 

1- Falando em ‘’sabedoria no momento certo de falar’’ marque V (verdadeiro) e F (falso) com cada frase, 
consultando a referencia ao lado:  

(     ) Nesse versículo fala que uma palavra pode ferir como um golpe de espada – Pv 12:18 

(     ) Guardar a minha língua do mal me faz amar a vida e viver dias felizes – Sl 127:1  

(     ) No dia do juizo, todos vão ter que arcar com cada palavra que já disseram, e pelo mesmo serão 

condenados- Mt 12: 36-37  

(     ) Todas as espécies de animais o homem consegue controlar, mas a língua é incontrolável- 1 Co 4:1  

 
Termine o dia de hoje com uma oração sincera, pedindo para que Deus te ajude com suas palavras, 
declare palavras de bençaos na vida das pessoas ao seu redor! 

 



 

1- Você junior está sendo chamado para mais, Deus quer te usar aonde você está! 
2- Lembre-se da obediência e submissão de Ester, que fizeram com que ela fosse honrada pelo rei, você 

também pode ser honrado pelo Rei de sua vida, quando nos colocamos dispostos a obedecê-lo de todo 
nosso coração, alma e entendimento. 
(      ) Li e concordo  

3- Comece lendo Atos 9:15 e faça um desenho em seu caderno, ou reescreva esse versículo em seu 
caderno. (     ) fiz 

4- Leia e responda em seu caderno:  
 a)-Voce é uma influência no Reino de Deus?  
b)- O que você pode fazer para continuar sendo ou começar a ser? Escreva 3 exemplos práticos  
DESAFIO: Pense em um amigo e mande uma mensagem para ele assim que você acabar, compartilhe com 
ele algum versículo que voce gosta  
5- Finalize entregando tudo nas mãos de Deus, e pedindo para Ele para você continuar sendo uma 

influência em Seu reino.  

No final da história, no capítulo  8:3-6 (    ) li Ester se humilha e pede a misericórdia de Deus, que nós possamos 
buscar essa misericórdia todos os dias de nossa vida. 

1- Sobre a misericórdia de Deus, escreva com as suas palavras o que voce acha que isso é, e como 
voce pode fazer para te-la  

2- Complete com as palavras chaves:  
‘’Não por causa de_________ de ___________ por _____ praticados, mas devido a sua -
____________, Ele nos ___________ pelo lavar________________ e ______________ do 
__________ ____________’’ T_t_ 3: __ (NVI)  

3- Leia Lamentações 3:22-23 escreva-o em seu caderno e reflita:  
a)- Eu estou sendo grato pelas misericórdias do Senhor?  
b)- se não, o que eu posso fazer para mudar isso? 

4- Termine fazendo uma oração sobre isso 

SEXTA-FEIRA – CHAMADO PARA MAIS  
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA QUINTA-FEIRA INFLUÊNCIA  
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


