
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 24/10 à 28/10 

1- A vida é algo que Deus nos deu com todo amor, esperando que vivêssemos nossos dias para Ele, como 
você pode fazer isso? 

2- Leia Jó 42 e resuma o que acontece neste capítulo 
3-  Jó passou por muitas dificuldades, mas seu coração e sua vida sempre estiveram em Deus, escreva em 

seu caderno um versículo que te chama atenção 

PARA MEMORIZAR: Jó 42:5 

1- Escreva 3 coisas que são importantes em sua vida  
2- A palavra de Deus é a nossa arma para todas as dificuldades de nossa vida, escreva em seu caderno 3 

versículos que já te ajudaram em algum momento 
3- Leia o texto de Gênesis 12. Abraão foi muito corajoso e é nítido que o que mais importava na vida dele 

era a vontade de Deus. Escreva em se caderno uma decisão que você quer fazer para sempre seguir a 
vontade de Deus 

 

TERÇA-FEIRA – AQUILO QUE MAIS IMPORTA  PARA MEMORIZAR: 1 João 2:17 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- Você como cristão entende que tem que se posicionar, dê exemplos de como se posicionar na sua vida 

cotidiana 
2- Leia o capítulo de Gênesis 39 e explique o que você entendeu. 
3- José se posicionou e mostrou que agradar a Deus era mais importante, escolha o versículo que mais 

gostou e escreva em seu caderno. 
Finalize com uma oração, entregando seu dia a Jesus e mostrando que você quer se posicionar. 

SEGUNDA-FEIRA – POSICIONAMENTO DO REINO  PARA MEMORIZAR: Gênesis 39:3 

Olá junior! Neste domingo aprendemos sobre o que de fato comemorar, vamos aprender mais essa semana? 

QUARTA-FEIRA –VIVA A VIDA! 

QUINTA-FEIRA – SEJA LUZ 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- O que significa ser luz? 
2- O que te está te impedindo de ser luz? 
3- Como você pode ser luz na sua escola? Dê exemplos  
4- Finalize orando e declarando que Deus é o dono de seus dias, de sua vida e de tudo que você faz  

SEXTA-FEIRA –QUAL SUA CONDUTA? REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

Hoje será diferente! Último dia de meditação, você irá fazer um resumo do que você aprendeu tanto 
com a meditação quanto com a aula de domingo. Escreva esse resumo com no mínimo 5 linhas. Seja 
criativo! 


