
Como você costuma se comportar diante de
algo que te dá medo?
Escreva 3 promessas que Deus deu a Abraão
O que significa ser pai de nações?
Escreva em seu caderno como você pode
estar buscando mais fé em Deus
Ore e peça a Deus para que seu coração
possa estar totalmente nEle e em suas
promessas (  ) Orei

O que seria uma pessoa dominada pelo medo?
Leia o versículo de 1 João 4:18 e explique o que
você entendeu
Como você pode se aperfeiçoar no amor de
Deus?
Declare em voz alta: EU SOU FILHO(A) DE DEUS E O
MALIGNO NÃO PODE ME TOCAR (  ) Declarei
Ore e peça para que essa semana você possa
ter experiências que marquem seu
relacionamento com Deus e que você possa
conhecê-lo mais e mais!

SERIAMENTE
DIVERTIDA

E AÍ PESSOAL !!

TERÇA -FEIRA
ABRAÃO PAI DE NAÇÕES -Rm 4:3, Gn 15:18, Gn 15:1
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 PARA MEMORIZAR: Provérbios  19:21

Abraão foi chamado homem de fé, mesmo
passando por diversas dificuldades que o
deixaram com medo. Mas algo que ele nos
ensina é: O medo nos paralisa! Para Abraão ser
chamado pai de nações, ele teve que enfrentar
seus medo e dificuldades!

.

COMO VOCÊS ESTÃO? ESSA SEMANA IREMOS MEDITAR
SOBRE O MEDO, OU MELHOR COMO NÃO SER DOMINADO
POR ELE. DEVEMOS NOS LEMBRAR QUE COMO FILHOS
CORAJOSOS DE DEUS, ELE JÁ NOS GARANTE A VITÓRIA!
VAMOS JUNTOS BUSCAR MAIS DE DEUS ESSA SEMANA?

DIREÇÃO DE MEDITAÇÃO SEMANAL 

De 06/03 a 10/03

SEGUNDA-FEIRA
 MEDO VOCÊ NÃO ME DOMINA NÃO-
1 Jo 4:18, Sl 34:4, Sl 55:22
O medo é um sentimento comum a todos nós, não
existe problema em sentirmos medo, o grande
problema está, quando somos dominados por ele.
Hoje, veremos verdades bíblicas que nos façam
lembrar que o Senhor é Aquele que nos protege de
qualquer medo que possamos sentir! Responda em
seu caderno:

PARA MEMORIZAR: 2 Timóteo 1:7



QUARTA-FEIRA
E O PLANEJAMENTO DE DEUS É...-Pv 19:21, Tg 4:13-16, Sl 40:5
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Deus tem planos para sua vida, planos para te
levar a lugares mais altos e para te levar a
caminhos que Ele tem escolhido para você,
muitas vezes o medo acaba nos tirando dos
caminhos que Deus tem sonhado para nós. Mas
você pode reverter isso!

Complete o versículo: “Porque _____ Eu que
_________ os planos que ______ para
______ , diz o _________ planos de fazê-
los _______ e não de lhes causar ______,
________ de dar um ________ e
___________ “ Jeremias 29___
Quais são os planos que você tem para viver
ao lado de Deus? Escreva pelo menos 3 deles 
Como você poderia dizer a algum amigo
que Deus tem planos e sonhos para a vida
dele e assim apresentar Jesus?
Ore e peça para que essa semana, você
tenha a oportunidade de falar de Jesus a
algum amigo e assim trazer ele para mais
perto de Jesus.

PARA MEMORIZAR: Jó 42:2

QUINTA-FEIRA
VIDA NOS PLANOS DO SENHOR-Pv 16:3, Pv 21:5, Jó 42:2

Os planos de Deus são sempre melhores e maiores
que os nossos, por isso, mesmo diante dos medos
que possamos vir a sentir, uma das palavras que
mais espanta o medo é a confiança. Que nós como
filhos de Deus confiemos em nosso Pai.

 

Leia o verso de Salmos 56:3 e explique o que
você entende por este versículo
Como você pode descrever uma vida nos
planos do Senhor?
Qual é o significado da palavra confiança?
Quais são as áreas que você precisa ter
mais confiança em Deus? Por quê?
Ore agradecendo por esse dia e peça para
que você possa desenvolver uma confiança
plena em Deus e assim viver os planos do
Senhor para sua vida 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA

SEXTA-FEIRA
RELEMBRANDO-1 Jo 4:18, Gn 15:1, Pv 16:3, Pv 19:21

Essa semana nós vimos que embora o medo possa ser um sentimento que possa vir até nós, ele
jamais deve dominar nossa vida, que a confiança em Deus nos lembra que seus planos jamais
podem ser frustrados!

De que você mais gostou de aprender na meditação desta semana?
Como você pode usar o que aprendeu na sua vida pessoal?
Quando devemos confiar em Deus?
DESAFIO: Levar uma caixa de leite ou um pacote de bolacha para cesta do amor no connect
Ore agradecendo por essa semana que se passou e por ter o privilégio de poder aprender
mais sobre nosso Deus! (  ) Orei

 Até semana que vem!!
REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA


