
 

Direção de meditação semanal 

De 04/04 à 08/04 – #VIRAL 

  

   

Querido Junior essa semana vamos continuar a aprender como servir ao Senhor 
com excelência, estamos terminando essa super serie For you, procure meditar na palavra de Deus e busque crescer em 
conhecimento. Escreva tudo em seu caderno de anotações e mostre para o professor no domingo, queremos ver o seu crescimento 
com o Senhor. 

1-Nossa vida aqui neste mundo é momentânea e passageira, mas nosso legado é eterno. O legado que foi dito no domingo, é 
uma missão que recebemos de Jesus, quando nos lançou como flechas para pregar o evangelho a todas as nações, a começar de 
pertinho de nós. Jesus nos 
deixou uma missão e espera que a cumpramos enquanto vivermos! Já imaginou chegar no céu e encontrar pessoas por quem 
você orou; pessoas com quem você compartilhou o amor de Deus? Pessoas necessitadas que você ajudou?  

2-O que você tem semeado nesse mundo, coisas boas ou coisas más? 

3- Já parou para pensar no legado que você deixará, para sua geração futura? 

4- Jesus nos deixou uma missão, e espera que cumpramos enquanto vivermos aqui. Escreva como você pretende cumprir tua 
missão.   

 

 

1- Complete o versículo de hebreus 11:6. 
Sem _________ é impossível ___________ a Deus, pois quem _________ se 
aproxima precisa ________ que ele ___________ e que ______________aqueles que o buscam. 

2- Escreva em seu caderno o versículo que tem para decorar hoje. 
3- Os grandes reformadores da igreja deixaram seu legado (Lutero, William Tyndale, Calvino). Grandes missionários e pastores 

deixaram seu legado (Hudson Taylor, Martin Luther King, Pessoas não tão conhecidas ou famosas deixaram seu legado. E 
você? Como você pode deixar um legado aqui neste mundo que durará por toda a eternidade?  

4- Marque um X nos reformadores da igreja que nos deixaram um legado: 
( ) Lutero 
( ) Batman 
( ) willian Tyndale 
( ) Super Man 
( ) Homen aranha 
( ) Calvino 

 
 

 1- Escreva em seu caderno, pelo menos 3 heróis da fé de Hebreus 11, que 

deixaram seu legado. 

 2- Nem sempre você terá certeza de todos os detalhes de sua missão, mas esse princípio vai te levar a exercitar sua fé, a 

confiar naquele que te deu a missão e derramou a unção sobre sua vida. Você está disposto a exercitar a sua fé? 

 3- Não perca tempo buscando comprovação sobre aquilo que você recebeu de Jesus, mas avance para cumprir sua missão e 

viralize as boas notícias. Você topa o desafio? 

4- Ache os 7 erros no segundo quadro: 

SEGUNDA-FEIRA – FOR YOU - #VIRAL 
PARA MEMORIZAR: Hebreus 11:1 

 

PARA MEMORIZAR: 2 Timóteo 4:7 

 

TERÇA-FEIRA – FOR YOU - #VIRAL 

PARA MEMORIZAR: 2 Timóteo 4:2 
 

QUARTA-FEIRA – FOR YOU - #VIRAL 
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1- Você tem aproveitado as oportunidades que surgem no seu dia-a-dia, 

para cumprir tua missão? 

2- Escreva em seu caderno 2 Timoteo 4:6-7. 

3- No versículo que você escreveu acima diz que Paulo combateu o bom combate. Isso mesmo, significa que existem maus 
combates. Quando você entra em uma luta que não precisava entrar, você sofre com o desgaste, queima energia que não 

precisava gastar, se fere sem necessidade e acaba perdendo tempo para cumprir sua missão. Pare e pense, para depois 

escrever em seu caderno, quais são os maus combates que você tem lutado. 

4- Paulo foi um dos maiores exemplos para nós de como devemos fazer para “viralizar” o evangelho de Jesus. Desde o seu 

encontro com Jesus a caminho de Damasco, Paulo foi contagiado por esse chamado e envio, para viralizar o evangelho 

principalmente entre os 
gentios, como eram considerados outros povos não judeus naquela época. O que você aprende com Paulo? 

 

 

1- Com o propósito de você nunca esquecer sua missão, escreva em seu caderno, Marcos 16:15. 

2- Seja você também um apostolo de Jesus! Qual a tua resposta para o Ide de Jesus? 

3- Use estratégias do nosso mundo moderno, para viralizar o evangelho. Você sozinho pode alcançar o mundo inteiro através 

das redes sociais 
pela internet. Seja intencional, use suas redes para falar do amor de Jesus.  

4- Plante sementes nos corações das pessoas, e elas serão atraídas por esse amor. Prepare-as para que façam o mesmo que 

você, e assim a palavra de Deus se espalhará e seu legado será lindo ao cumprir sua missão.  

 

QUINTA-FEIRA – FOR YOU - #VIRAL REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

SEXTA-FEIRA – FOR YOU - #VIRAL REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


