
  

  

Direção de meditação semanal 
VIVA COMO FILHO 

SEGUNDA-FEIRA –  Buscar primeiro o reino de Deus- Mt 6:33; Sl 19; 
Jr 1:5;Hb 11:6; Jr 29:13 

PARA MEMORIZAR: Jeremias 29:13 

Olá Junior! Essa semana vamos juntos aprender mais sobre nossa identidade em Cristo, e o que precisamos 
fazer para ficarmos mais firmes nEle, que é O Caminho. 

1. Na Bíblia, nos dizem pra buscar primeiro o reino de Deus antes de qualquer outra coisa, antes dos amigos, 
antes da família, antes da comida, antes de qualquer outra coisa, busque ao reino de Deus e tudo lhe  
será acrescentado! 

2. Sobre identidade, o que mais Deus falou com você nessa série? 
3. Em Mateus 6:33 diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus, o que você entende por isso? 
4. Qual a maior decisão prática que você tomou baseado na série IDENTIDADE? 
5. O que você aprendeu sobre rejeição e aceitação? 
6. Leia Salmos 139 e ore para que Deus te releve aquilo que ainda precisa ser tratado em sua identidade. 

TERÇA-FEIRA – Paternidade- Jo 3:4-6; Rm 8:38-39; Mc 16:15; Sl 68:5; 
Mt 5:48 

PARA MEMORIZAR: Mateus 5:48 

1. Deus nos criou para sermos filhos dele, devemos aceitar a herança do Reino como herdeiros do trono dos  
céus, não podemos nos afastar do amor de Deus, será que você está preparado para aceitar essa  
responsabilidade como filho(a) do Rei? Aceite sua identidade em Cristo!!! 

2. Conte uma experiência que você vivenciou da paternidade de Deus. 
3. Em João 3:4-6, como você explicaria a Nicodemos sobre nascer novamente? 
4. Com base em Romanos 8:38-39, o que pode te afastar do amor de Deus ? 
5. Você está se vendo como um filho ou filha de Deus? Como um príncipe ou uma princesa do Reino? 
6. Nos cultos, falamos muito sobre nossa responsabilidade como filhos, de acordo com Marcos 16:15 qual é ela? 

 

QUARTA-FEIRA – Qual o meu verdadeiro valor?- Jo 1:12; Jr 29:11; 
Rm 8:28; Pv 16:4 

PARA MEMORIZAR: Jeremias 29:11 

1. A Bíblia nos diz que somos a imagem e semelhança de Cristo, você tem vivido isso? Você sabe qual é seu 
verdadeiro valor em Cristo? Você tem deixado ele viver e agir em você? 

2. Você tem deixado Cristo viver em você? 
3. Se você respondeu sim para a primeira pergunta, como você pode demonstrar isso em seu dia-a-dia? 
4. Quando você pensa em você mesmo, o que você vê? 
5. De acordo com João 1:12, somos filhos de Deus, quais têm sido suas atitudes para mostrar sua filiação? 
6. Ore e peça para que Deus se revele a você, escreva em seu caderno o que Ele mais tocou em seu coração! 

QUINTA-FEIRA – Somos herdeiros- Rm 8:17; Mt 5:9; At 20:32; 
Sl 2:8; Hb 12:1; Sl 28:19 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1. Somos herdeiros do céu, como filhos e herdeiros de Deus, temos que ter atitudes que reflitam Jesus e 
mostrem nossa identidade que é firmada em Cristo, ser pacificador é uma delas, assim como amar e dar 
bom testemunho. 

2. Em Romanos 8:17 fala que somos herdeiros, o que você herdou como filho de Deus? 
3. De acordo com Mateus 5:9, do que serão chamados os pacificadores? 
4. A ira é um problema em sua vida? Se sim, ore para que Deus possa tratar isso em seu coração! 
5. Como posso amar e falar do amor de Deus? Cite duas atitudes práticas que você pode fazer no seu cotidiano. 
6. Ore e peça para que Deus fale alguém em seu coração para você fale do amor dEle! 

 



  

 
 

Direção de meditação semanal 

VIVA COMO FILHO 

SEXTA-FEIRA – Identidade firmada em Cristo- 1 Jo 3:10-11; 
Jo 17; Jo 1:12; 1 Co 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1. Devemos ter nossa identidade firmada em Cristo assim como a Bíblia nos diz. Na nossa vida muitas pessoas 
vão tentar abalar nossa identidade, não deixe as mentiras do diabo entrarem na sua mente!! Tenha sua 
identidade firmada em Jesus. 

2. Quando amo, devo esperar algo em troca? 
3. De acordo com 1 João 3:10-11, qual deve ser nossa principal missão ao próximo? 
4. Filhos de Deus são vencedores!! Qual tem sido sua maior conquista como filho de Deus? 
5. Sua identidade é quem você é! Leia hoje João 17, e peça para que Deus possa alargar sua capacidade de amá-

lo. 
6. Seu desafio de hoje é explicar para alguém a identidade dessa pessoa e o amor de Deus por ela, leia João 17 

para ela e escreva como foi a experiência!! 


