
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 16/01 a 20/01 

1- O quanto você tem aberto seu coração para Ele? 
2- Deus ama estar com você, escreva em seu caderno sobre sua amizade com Deus, como se você estivesse 

realmente escrevendo para Deus  
3- Como você pode mostrar para as pessoas que elas também podem ter a amizade de Jesus? 

4- Leia Mateus 6:6 e explique este versículo. 

PARA MEMORIZAR: Mateus 6:6 

1- Para entendermos que Jesus deseja nossa amizade precisamos também desejar estar com Ele, como fazer isso? 
2- Cite 5 qualidades que você ama em Jesus  
3- O verdadeiro amigo abre seu coração, você tem contado para Jesus sobre seus dias e momentos? 
4- O que você falaria para que Jesus entendesse que você e Ele são melhores amigos? Escreva em seu caderno! 

 

TERÇA-FEIRA – JESUS DESEJA SUA AMIZADE PARA MEMORIZAR: Romanos 12:10 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Como você pode viver uma amizade verdadeira com Jesus? 
2- Conte alguma experiência marcante que você já teve com Deus 
3- Qual é a sua maior dificuldade em ver Deus como seu melhor amigo? 
4- Leia João 15:15 e explique o você entende por esse versículo 

SEGUNDA-FEIRA – AMIGO DE VERDADE PARA MEMORIZAR: Provérbios 13:20 

Eai gente! Essa semana vamos meditar e falar sobre a nossa melhor amizade! A amizade de Jesus, Vamos juntos nessa? 

QUARTA-FEIRA – ABRA SEU CORAÇÃO 

QUINTA-FEIRA- A AMIZADE DE JESUS NÃO DECEPCIONA 
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Pelo que você é grato que seu amigo Jesus já fez em sua vida? 
2- Jesus é o amigo perfeito, aquele que não nos decepciona. Tire um tempo com Deus e peça para que Ele te fale o 

que Ele mais gosta em sua amizade, depois registre aqui: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA – EXPECTATIVAS NO CÉU 
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Quais são suas expectativas para sua amizade com Deus? 
2- O que você pode melhorar? 
3- Qual foi o versículo que mais falou com você essa semana? Por que? 
4- Ore agradecendo e falando para Deus o quanto você ama ser chamado amigo dEle, ore para que outras pessoas 

possam reconhecer a amizade de Cristo na sua vida! 


