
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 26/09 a 30/09 - O AMOR QUE NOS MOTIVA 

1- Explique Jeremias 33:3 
2-  Complete o versículo: 

“Pois há um só _____ e um só _____ entre Deus e os _______: o homem ________.” 1Timóteo 2:5 
3- Você medita todos os dias? Como esta seu relacionamento com Deus? 
4- Decida melhorar seu relacionamento com o Pai!! 
5- Deus te ama!! Você tem tomado posse dessa verdade na sua vida? Tome posse da sua identidade como filho de 

Deus!!! 

 

PARA MEMORIZAR: Jeremias 33:3 

Deus nos deu 24h, e não conseguimos nem tirar 1h pra passar o tempo com ele e desfrutar do seu amor. 
1- Você tem tirado um tempo do seu dia, pra fazer meditação e fala com Deus?  
2- O amor de Deus, tem sido visto com as suas palavras e atitudes por onde você anda?  
3- O que fala no versículo Romanos 8:38-39? 
4- Decida: tirar um tempo com Deus no seu dia e demonstrar seu amor para as outras pessoas! 
5- Peça a Deus discernimento de espírito para saber o que fazer sobre seu amor 

TERÇA-FEIRA – SEU TEMPO COM DEUS PARA MEMORIZAR: 2 Tessalonicenses 3:5 

1- Jesus nos ajuda e escuta nossas orações, nos dá capacidade de fazer coisas grandes, escreva o versículo Jeremias 
33:3. 

2- Mateus 26:6-13 , nessa passagem podemos ver alguém que se colocou diante de Jesus, procurando estar mais 
próxima dEle, e você como tem feito para estar mais perto de Deus ? 

3- Conte com uma experiência em que você teve com Deus, onde você viu o amor dEle em alguma atitude sua ou de 
alguém conhecido seu. 

4- Faça um desenho representando essa experiência 

SEGUNDA-FEIRA – O AMOR QUE NOS MOTIVA PARA MEMORIZAR: 1 João 4:8 

Oi povinho de Deus! “Cês tão ligados?” Essa semana começa uma série de palavras novas!!! Que Deus possa 
falar com você!! 

QUARTA-FEIRA – TENHA SUA EXPERIÊNCIA PESSOAL COM DEUS 

QUINTA-FEIRA – QUEM JESUS É PARA VOCÊ 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia Filipenses 4:12-13 e explique esse versículo. 
2- Jesus é seu irmão mais velho, ele te ama e cuida sempre de você, mas você tem o honrado? Jesus quer te 

proteger, ele é o perfeito amigo e irmão!! 
3- Assinale como V (verdadeiro) e F (falso): 

a. Jesus só me ama de vez em quando (  ) 
b. Deus enviou Jesus pra me salvar dos meus pecados (  ) 

4- Decida por aceitar o amor de Jesus na sua vida!! 
5-  

SEXTA-FEIRA – ACEITE O CONVITE DE JESUS REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Jesus morreu por todos nossos pecados, eles nos salvou mesmo nós não sendo dignos!! Agradeça a Jesus por 
meio de uma carta(faça uma carta pra Jesus agradecendo por tudo que ele já lhe fez! 

2- Jesus quer você do ladinho dele, você tem priorizado e escolhido Jesus em suas decisões? 
3- Você já aceitou Jesus como seu senhor e salvador? Se não, ore e peça a Deus para ele lhe ajudar nessa decisão. 
4- Tire um tempo em silêncio para falar só você e Jesus, e peça perdão por todas as vezes que você pecou e medite 

no amor do Senhor.  
5- Ache um versículo na bíblia que fala sobre o amor de Jesus e escreva-o 

 


