
 
Direção de meditação semanal 

De 21/02 – 25/02 – Seja grato  
 

 

PARA MEMORIZAR: 
Colossenses 3:2 

Querido Junior essa semana vamos continuar a aprender como treinar nossas atitudes, procure meditar na palavra de 
Deus e busque crescer em conhecimento. Escreva tudo em seu caderno de anotações e mostre para o professor no 
domingo, queremos ver o seu crescimento com o Senhor. 

 

1- A gratidão é uma característica dos filhos de Deus, e por isso vamos aprender verdades sobre gratidão. Escreva em 
seu caderno  

Salmos 92:1 e 2. 

2- Complete o versículo: Colossenses 3:15 

“Que a _________________de Cristo seja _____________em seu _______________, visto que ________________foram chamados 
para _______________________em ___________, como membros de um só _____________. E sejam____________________”. 

3- Faça algo em sua casa, para sua família que expresse gratidão. E escreva em seu caderno qual foi tua escolha. 

 

PARA MEMORIZAR: Salmos 
118:24 

Faça as palavras cruzadas e depois escreva em seu caderno 3 frases com palavras da cruzadinha. 

 
       2- Escreva em seu caderno o versículo de 1 Tessalonicenses 5:18.  
       3- Como você pode demonstrar gratidão a Deus? 

 SEGUNDA - FEIRA — COMO TREINAR SUAS ATITUDES – SEMPRE GRATOS 

 TERÇA - FEIRA — COMO TREINAR SUAS ATITUDES – SEMPRE GRATOS 



 
Direção de meditação semanal 

De 21/02 – 25/02 – Seja grato  
 

 

 
PARA MEMORIZAR: 

Salmos 136:1 
        Leia Lucas 17:11 ao 19 e responda as perguntas: 
        1- Jesus estava a caminho de qual cidade, quando vieram os leprosos? 
        2- Quantos leprosos eram? 
        3- Quantos voltaram para agradecer a Jesus pelo milagre? 
        4- Pare por um momento e pense, quais os milagres que aconteceram na sua vida? Você já agradeceu ao 
Senhor por eles? 
          Escreva em seu caderno esses milagres e faça uma oração de gratidão ao Senhor. 

 
 REVISE OS VERSÍCULOS DA 
SEMANA  

1- A gratidão nos afasta da reclamação, sabendo disso qual será tua escolha diante dos obstáculos que 
surgirem em sua vida? 
 2- Em Êxodo 15:24 do que o povo de Deus reclamava? 
 
3- No livro de Êxodo percebemos o quanto o povo de Deus era “reclamão”. Um povo que foi 
escravizado por 400 

 anos no Egito, quando finalmente é liberto, reclama sobre tudo. Reclamaram da comida, da bebida, 
reclamaram 

 até de Moisés... e tanta reclamação só demonstrava uma coisa, ingratidão! Bom, acho que vocês 
sabem qual  
foi o resultado de tanta ingratidão, não é? Marque a alternativa verdadeira: 
  ( ) Deus não permitiu que nenhum daqueles homens que saíram do Egito entrassem na terra 
prometida, exceto Calebe e Josué, que se mantiveram fiéis e confiantes em Deus!  
    (  ) Deus permitiu que todos os homens que saíram do Egito entrassem na terra prometida. 

 
REVISE OS VERSÍCULOS DA 

SEMANA  

1- Quando aprendemos a ser gratos independentemente das circunstâncias, um mundo novo se 
abre para nós! Que atitudes de gratidão você demonstrou a sua família e a Deus essa semana? 
2- Em qual referência este esse versículo: “Quem me oferece sua gratidão como sacrifício honra-me, 
e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos". 
(   ) Salmos 23:9 
(   ) Salmos 29:4 
(   ) Salmos 33:2 
(   ) Salmos 50:23 
(   ) Salmos 51:33 
 

3- A gratidão agrada a Deus, portanto, nós devemos buscá-la intencionalmente, todos os dias! 
Infelizmente, nosso coração foi corrompido pelo pecado, e a ganância entranhada em nós sempre 
nos afasta da gratidão. Sempre queremos mais, nunca estamos satisfeitos, portanto, ser grato precisa 
ser uma atitude intencional da sua parte, pois, se você não vigiar essa área, se tornará um reclamão 
bem rápido. Ore ao Senhor e confesse suas ingratidões e peça a  
Ele te ajudar a ter um coração sempre grato. 

 QUARTA - FEIRA — COMO TREINAR SUAS ATITUDES – SEMPRE GRATOS 

  QUINTA - FEIRA — COMO TREINAR SUAS ATITUDES – SEMPRE GRATOS 

SEXTA - FEIRA — COMO TREINAR SUAS ATITUDES – SEMPRE GRATOS 


