
Como Sara podia ter reagido a promessa de
Deus a ela? 
E como Sara reage, depois de ter tido o filho da
promessa de Deus?
 Leia Salmos 1:1 e escreva: O que esse versículo
diz sobre os zombadores?
Ore para que você nunca duvide das
promessas de Deus para sua vida junior! E para
que você se alegre em Deus e em suas
promessas. ( ) Orei!

Para você, o que é alegria? 
Leia João 15:11 e explique o que você entendeu 
Como você pode encontrar alegria em Deus ? 
Leia Salmos 19:8 Declare: Mesmo nos dias difíceis
irei encontrar alegria nas palavras e na
presença de Jesus!
Ore para que essa semana você possa
conhecer quem Jesus é! E para que você
conheça mais do seu Salvador.

SERIAMENTE
DIVERTIDA

E AÍ PESSOAL !!

TERÇA -FEIRA
ZOMBARIA OU ALEGRIA?- Gn 18:10, Gn 18:12, Sl 1:1
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 PARA MEMORIZAR: 1 João 2:25

Vamos ver sobre a história de Abraão e sua
esposa Sara? Abraão, chamado de pai de
muitas nações, em todos os anos que
estiveram juntos até a velhice deles, eles não
tiveram filhos. Mas Deus fala com eles e
promete um filho. Porém Sara ri. Esse riso não é
de alegria e sim de zombaria! Sara não
acreditou que Deus podia dar um filho a eles,
não creu que poderia dar essa alegria a ela e a
Abraão, não creu que Deus era poderoso para
fazer esse milagre, então ela zomba. 

.

TUDO BEM COM VOCÊS ? ESSA SEMANA IREMOS FALAR
SOBRE ALEGRIA SIM, ZOMBARIA NÃO. SÃO PALAVRAS COM
SIGNIFICADOS BEM DIFERENTES E QUE ENCONTRAREMOS
NA BÍBLIA O QUE DEUS PENSA A RESPEITO. QUE ESSA
SEMANA VOCÊ POSSA APRENDER MAIS DAS SUAS
EMOÇÕES E CONHECER MAIS DE DEUS ! 

DIREÇÃO DE MEDITAÇÃO SEMANAL 

De 13/03 a 17/03

SEGUNDA-FEIRA
ALEGRIA QUE VEM DE DEUS!- Fl 4:4, Sl 19:8, Jo 15:11 

A alegria é um sentimento que podemos encontrar
com nossos amigos na escola ou quando estamos
com quem gostamos, não é mesmo ? Mas não só
isso! Podemos encontrar a Alegria também, na
presença do nosso Senhor Jesus, quando o
adoramos, quando estamos com Ele, quando
lembramos do que Ele fez por nós na cruz! Vamos
refletir nisso, através da Bíblia? Responda em seu
caderno:

PARA MEMORIZAR: Filipenses 4:4



QUARTA-FEIRA
TER FÉ EM DEUS EM MEIO ÀS ADVERSIDADES! 
Rm 12:12, Sl 126:5, 2 Co 6:10, Tg 1:2

Página 02

Mesmo em meio a dias e situações difíceis que
passamos em nossas vidas, devemos sempre
olhar para o que Jesus faria! Devemos ouvir de
Jesus, o que devemos fazer nessas situações. E
nosso Senhor Jesus, sempre diz para nós, termos
esperança e alegria por dias melhores, mesmo
que nosso dia seja ruim. Ele tem dias melhores
para nossas vidas.
Preencha: “Ele_________ você ________
_____________ e dar ____________ de
____________.” Jó 8:________ 
Porque devemos ler a bíblia diariamente? 
Leia Romanos 8:28 e diga como você pode
aplicar no seu dia a dia
 ( )Mesmo em meio às adversidades, eu estarei
com Jesus. Fazendo as meditações,
memorizando os versículos e orando. 
Ore para que Deus abra seu coração para o
amor dEle na sua vida, e para que você se alegre
no plano que ele tem para sua vida.

PARA MEMORIZAR: Romanos 8:28

QUINTA-FEIRA
O SEGREDO DE ESTAR COTENTE  :) - 2 Co 8:1-2,  Sl 107:19, 
Fp 4:11-14

Ontem falamos sobre ter a fé nas adversidades,
mas será que é possível ser alegre nestes
momentos? Paulo é um exemplo disso! Ele passou
por muitas dificuldades enquanto ia de um lugar
para o outro levando o evangelho, mas mesmo
assim, ele confiou nos planos de Deus e sabia que
sua verdadeira alegria vinha do Deus vivo! Abra seu
caderno Connect e vamos juntos meditar no dia de
hoje:

 

Leia Filipenses 4:11-14 e responda: O que Paulo
afirma nestes versículos?
Como você pode se manter alegre em um
momento de dificuldade?
  Explique o versículo de Filipenses 4:14 em seu
caderno e depois leia para algum amigo!
Ore para que você possa todos os dias viver
na alegria de Jesus, que mesmo em meio as
dificuldades, você terá a força do Senhor
para vence-las!  (    ) Orei 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA

SEXTA-FEIRA
RELEMBRANDO-Fl 4:4, Sl 1:1, Tg 1:2, Ec 3:1, 

Vamos relembrar o que vimos essa semana? Entendemos que ao invés de zombarmos das
situações em que vivenciarmos, das promessas de Deus para nossa vida, devemos sempre
escolher a alegria, de crer que Ele é poderoso. Entendendo que, Deus tem dias muito bons para nós,
pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que os amam

Você entendeu a diferença de zombaria e alegria? Qual é a diferença? 
Como a Alegria de Jesus, pode fazer parte do seu cotidiano?
 Qual das meditações foi sua favorita? E porquê? 
Cite seu capítulo ou versículo favorito da Bíblia, dessa semana!
 Ore para que Jesus, todos os dias, te ajude a entender a palavra dEle, e para que você
escolha os planos e o Amor dEle para sua vida, ore ao nosso Deus! (  ) Orei

 

Até semana que vem!!

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA


