
Direção de meditação semanal 

De 01/11 à 05/11 – Ative a verdadeira Adoração

oração 

 
SEMANA 03 

 

SEMANA 05 
 

 
      1-O que você entende pelo versículo de Salmos 47:1? 
      2-Louvar é apenas cantar:  
         (   ) verdadeiro  (   ) Falso  
      3-Cite 3 formas de adoração.  
      4-Como você adora a Deus no seu dia-a-dia?  
      5- Esta semana desafie, adore a Deus de uma maneira diferente!! 

1- Leia o Salmos 150 
2- As músicas que você tem escutado, engrandecem o nome do nosso Deus? 
3- Se sua resposta foi “SIM”, escreva quais são as suas músicas preferidas, e se foi “NÃO”, escreva como melhorar 

essa atitude! 
4- O louvor através da dança e da música é a expressão de um coração grato ao Senhor. 

(  ) verdadeiro (  ) falso 
5- Ore e peça a Deus para que Ele lhe dê discernimento daquilo que você tem escutado. 

 
 

1- Leia 2 Samuel 6:12-23 e responda: O que o povo estava comemorando? 

2- Por que Mical não gostou da dança de Davi? 

3- Leia o versículo 21. O que você entende pela resposta de Davi? 

4- Como Davi reagiu ao que Mical disse? 

5- Ore e peça pra que você possa se alegrar na presença de Deus como Davi fez!! 

 
Leia o Salmos 08 

1- Como você se comporta no louvor da igreja? Acha que pode melhorar? 

2- Você tem dado todo seu louvor a Deus? 

3- As músicas seculares tem sim um valor em minha vida, mas preciso entender se aquilo engrandece a Deus e 

edifica  quem eu sou! 

        (     ) verdadeiro (   ) falso 

4- O que você entende pelo versiculo de 1 Corintios 10:31? 

5- Hoje você vai fazer um momento de comunhão com Deus, fale para Ele o que você pode melhorar em sua 

adoração!!! 

Você agradece por poder louvar a Deus em seu país? Pare agora mesmo e AGRADEÇA!! 
 

1- Como é a sua adoração em comunidade? Com seus irmãos da igreja? 
 

2- Você já sentiu vergonha de levantar as mãos em algum momento de adoração na igreja? 
 

3- Ore por isso!! Para que você possa louvar a Ele por meio de demonstrações e fazer Ele sorrir!!! 
 

Hoje leia e medite em  um salmo de sua escolha – Escreva aqui qual capítudo de Salmos que vc leu. ______________ 

SEGUNDA- Adoração faz bombar!! PARA MEMORIZAR: Salmos 47:1 

QUINTA- Adoração na MÚSICA!! REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

 REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

QUARTA- Adoração de Davi PARA MEMORIZAR: Joao 4:24 

SEXTA- FEIRA - Louve!! 

TERÇA- Adoração pelas ARTES!! PARA MEMORIZAR: Lucas 4:8 


