
  

 

  

Antes de termos o desejo de influenciarmos as pessoas, precisamos entender que Cristo é aquele que primeiro nos 
influencia, tanto em nossas ações como em nossas palavras, Ele precisa ser nosso espelho, Jesus foi o único que jamais 
pecou, quando buscamos segui-lo, também devemos buscar uma conduta santa, para sermos totalmente influenciados por 
Ele  

1- Leia Tiago 4:4 e explique o que você entende por este versículo 
2- Jesus deseja ser nosso melhor amigo, mas também deseja que nossa maior fonte de influência venha dEle, como 

você pode buscar ser influenciado por Cristo? 
3- Escreva os versículos desta semana em seu caderno, depois responda, o que esses versículos têm em comum? 
4- Cite 5 maneiras que você pode utilizar em sua dia-a-dia para estar sensível a influência de Jesus em suas ações e 

palavras  
5- Ore e peça para Deus para que Ele seja sempre aquele que te influencia em primeiro lugar, para que seus ouvidos 

estejam abertos a instrução dEle! 

PARA MEMORIZAR: 1 Coríntios 15:33 

Existem amigos que serão mais chegados que irmão, aquele que você poderá contar a qualquer custo! Você se esforça 
para ser um desses amigos? Como é importante buscarmos amizades que poderemos não somente influenciar, mas ser 
influenciados, pois essas pessoas irão acrescentar em nossas vidas, vamos ler um exemplo? Abra sua bíblia em Rute 
1:15-18 (Mas leia todo o capítulo de Rute 1 para compreender a história) e responda as perguntas: 

1- O que aconteceu com os dois filhos de Rute?  
(   ) Se mudaram       (   ) Morreram       (   ) Se divorciaram de suas mulheres       (   )Foram arrebatados 

2- Reescreva as palavras de Rute para Noemi, em seguida, grife aquilo que mais lhe chamou atenção 
3- Rute não tinha mais nenhuma obrigação com sua sogra Noemi, mas porque ela escolheu ir junto? 
4- Noemi e Rute se influenciavam mutuamente, como você pode ser influenciado por boas amizades? E no que 

elas podem te influenciar? Cite exemplos  
5- Ore entregando tudo que foi aprendido hoje, busque orar para que você tenha boas amizades e possa 

influenciá-las. 

 

TERÇA-FEIRA – AMIGO MAIS CHEGADO QUE IRMÃO - Rute 1 PARA MEMORIZAR: Provérbios 18:24 

Jesus é nosso melhor amigo, mas Ele é tão bom e nos deu amigos para compartilharmos nossa vida aqui na terra! Além 
disso, quando o próprio Jesus esteve na terra, teve amigos para influenciar e ser um canal de benção na vida deles. 
Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Como você acredita que pode influenciar as pessoas na sua escola? 
2- Leia Salmos 1:1 e explique o que você entende por este versículo 
3- Para você, quais são as qualidades de um verdadeiro amigo? Você se encaixa nelas? 
4- Escreva em seu caderno 3 nomes de amigos que Deus te deu, em seguida ore por eles e para que você possa ser 

uma influência do reino de Deus na vida de cada um. 

SEGUNDA-FEIRA-JESUS NOS DÁ AMIGOS - Sl 1:1, Pv 21:16, Pv 13:20 
 

PARA MEMORIZAR: Provérbios 22:24 

Eai gente? Como vocês estão? Vamos meditar essa semana na influência nas nossas amizades, influenciar é necessário, 
pois como filhos de Deus é uma forma de mostramos Jesus na vida das pessoas. Estando sempre posicionados, vamos 
buscar essa semana meios de influenciar e podermos sempre ser um reflexo de Jesus! Vamos juntos nessa?! 

QUARTA-FEIRA – JESUS, MEU PRIMEIRO INFLUENCIADOR - 1 Pe 1:14  

QUINTA-FEIRA-COMECE POR VOCÊ - Fp 4:8-9, Tg 1:19, Cl 3:17 
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

Direção de meditação semanal 
De 23/01 a 27/01 

A INFLUÊNCIA NAS AMIZADES 

Dar o primeiro passo é uma missão que devemos assumir, tanto em servir, quanto em influenciar ou até mesmo em perdoar 

uma ofensa. Deus espera que estejamos dispostos a dar a inciativa naquilo que fazemos ou no que colocamos nossas mãos. 



 

 

Jesus foi um grande amigo que influenciou as pessoas a verem as coisas com olhos de fé! Um exemplo disso é a grande 
amizade que Ele tinha com Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus influenciou suas amigas a 
voltarem seus corações para o que Deus era capaz de fazer. Leia o capítulo 11 do evangelho de João, em seguida, responda 
as perguntas: 

1- Por que Jesus esperou mais dois dias para ir ao encontro de Marta e Maria? 
2- O que elas aprenderam naquele dia com Jesus? 
3- O que você aprendeu com essa história? 
4- Depois de ter feito essa meditação nesta semana, o que Deus tocou em seu coração, que, como amigo, você pode 

melhorar? 
5- Reescreva dois versículos que te chamaram a atenção essa semana e logo depois, explique o que você entende 

por eles como se estivesse explicando para um amigo 
6- Ore e entregue essa semana nas mãos de Deus, agradeça-o por tudo que você pôde aprender, agradeça por ter 

amigos e pessoas ao seu redor, ore para que cada vez mais você possa influenciar e ser uma potência do reino de 
Deus. Até semana que vem!! 

SEXTA-FEIRA – APRENDENDO COM JESUS - Jo 11, Jo 15:13-15, Pv 27:9 
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Como você pode deixar atitudes ruins para trás para influenciar seus amigos? 
2- Tem alguém que você precisar perdoar ou pedir perdão? Se sim escreva o nome dessa pessoa em seu caderno. 
3- Como você pode influenciar alguém que não acredita em Deus? 
4- Ore e peça para que Deus te dê oportunidade de influenciar alguém em sua escola e nos seus afazeres do dia-a-

dia 

 


