
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 05/09 a 11/09 

1- Agradecer precisa ser um estilo de vida, comece escrevendo em seu caderno 10 motivos pelo qual você é 

grato ao Senhor 

2- Complete o versículo:” Portanto, já que _____________ recebendo um ______________sejamos 

___________ e, assim, ___________, a _______________ de modo __________com ______________, 

e__________” Hebreus 12:28 

3- Fale o versículo de hoje para algum amigo e o motive a ser agradecido 

4- Leia Salmos 96 e escreva os princípios aprendidos  

QUARTA-FEIRA – GRATIDÃO NO CORAÇÃO PARA MEMORIZAR: Salmos 100:3 

1- Comece o dia de hoje escrevendo palavras de amor e engrandecendo o nome de nosso Deus, exemplo: Tu és 
grandioso, majestoso, não há outro além de Ti. 

2- Depois de ter demonstrado seu amor Deus, demonstre aos que estão a sua volta, sirva na sua casa hoje de 
alguma maneira, ajude sua mãe com a louça, faça algo para o seu pai ou para quem cuida de você. 

3-  Leia 1 Coríntios 13 e anote princípios que você tirou 
4- Como você pode mostrar amor ao próximo? Cite maneiras práticas 
5- DESAFIO Escreva uma carta de amor aos seus pais ou familiares 

 

TERÇA-FEIRA – POR AMOR PARA MEMORIZAR: 1 Coríntios 13:13 

SEGUNDA-FEIRA –  O TEMPO PERTENCE A ELE PARA MEMORIZAR: Salmos 90:4 

Olá junior essa semana vamos começar uma nova série, vamos falar um pouco sobre o tempo, essa semana 
em especial falaremos sobre o tempo presente de Deus, espero que você possa mergulhar naquilo que Deus 
tem preparado para você essa semana, vamos juntos?! 

QUINTA-FEIRA – NOSSOS DIAS SÃO DO SENHOR 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA SEXTA-FEIRA – PRESENTE DE DEUS  

1. Vamos começar a semana de um modo diferente? Começaremos assim: Você escreverá em seu caderno 

todos os seus afazeres da semana, sua rotina, para que você possa administrá-la 

2. Feito isso você irá orar por todos esses compromissos entregará o tempo de cada coisa nas mãos do Senhor, 

repita que Ele é o Senhor da sua agenda e dono de seus dias 

3. Como você pode glorificar a Deus em sua rotina? 

4. Como Deus pode ser a sua prioridade? 

5. DESAFIO: Compartilhe da sua semana com alguém e mostre como Jesus será o centro dos seus dias 

1. Leia Lucas 24:13-35, o que você mais gostou desses versículos e o que Deus te falou? 

2. Quando Jesus fala, precisamos queimar de amor por Ele, tenha um tempo com Deus agora, deixe Ele falar ao 

seu coração e anote aquilo que Ele te disser! 

3. Estamos quase no final da nossa semana, faça um momento de oração entregando tudo que foi aprendido e 

escute o louvor Emaús da banda morada 

1. O tempo e tudo que temos são presentes que Deus nos dá, escreva em seu caderno os presentes que Deus 

te deu essa semana  

2. Ore agradecendo por tudo que Deus tem derramado sobre a sua vidae sua família 

3. Leia 1Crônicas 29:10-22  o que você entendeu com esse texto? 

4. DESAFIO: Revise todos os versículos e se esforce para decorá-los!!!! 


