
  

 
 

Direção de meditação semanal 
De 03/10 à 7/10 – O AMOR QUE SE ACHEGA 

1- Mostre as pessoas ao seu redor o amor que tem por elas através do Pai, faça hoje alguma ação para sua 
mãe, pai, professora ou alguém que cuida de você e a surpreenda! 

2- Hoje você vai meditar em Salmos 63:1-11. O que mais te chamou atenção nesses versículos?  
3- Percebe que ele anseia a deus em todos os momentos e a busca intensamente estar próximo dele. 

Coloque aqui versículos que comprovam isso. 
4- Jesus morreu, e por esse amor nós vivemos? Não é irônico?! Leia Romanos 8:38-39 e declare que nada 

pode te afastar do amor de Deus!!! 

PARA MEMORIZAR: Romanos 5:8 

1- Pense no seu relacionamento com Deus. Em que situações você procura ele? Pense nas situações. 
2- Você entende o valor do relacionamento com Jesus? Ache no mínimo 3 versículos na bíblia que falam 

sobre um relacionamento com ele e os escreva em seu caderno! 
3- Finalize a meditação com uma oração, fale para Deus o que está disposto (a) a se aconchegar a ele e que 

vai procurar ele durante a semana.  

TERÇA-FEIRA – O amor que se achega  PARA MEMORIZAR: Tiago 4.8 

Responda as seguintes perguntas em seu caderno: 
1- O que te impede de se achegar a Deus? Cite os motivos que te impedem de se aproximar dele. 
2- O que você pode fazer para mudar isso? 
3- Leia Salmos 42:1-2 e reflita. O que você entendeu dessa leitura? Coloque seu coração nessa resposta!  

Finalize com uma oração, entregando seu dia a Jesus, mostrando que você quer se aproximar dele!!! 

SEGUNDA-FEIRA – O amor que se achega  PARA MEMORIZAR: Lucas 9:23 

Olá, junior! Vamos juntos meditar na Palavra de Deus e aprendermos um pouco mais sobre o amor de dEle! 

QUARTA-FEIRA – O amor que se achega  

QUINTA-FEIRA – O amor que se achega  
 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Cristo morreu por você, você morreria por ele? 
2- Se sua resposta foi sim, você está morrendo para as suas vontades todos os dias? Está deixando Cristo 

viver em você, ou está deixando-o de lado, não fazendo o que ele te manda?  
3- Escreva 3 atitudes que você tem feito que mostram que você está morrendo por Jesus: 
4- Escreva também atitudes que você quer começar a ter para demonstrar esse amor a Jesus: 

SEXTA-FEIRA – O amor que se achega  
 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Leia 1 Tessalonicenses 3:12 e escreva o que você entendeu: 
2- Quando estamos repletos e cheios de Deus, nós transbordamos isso para as outras pessoas, todos 

percebem que há algo diferente em nós. Você já teve alguma experiência de alguém perguntar se você 
é cristão pela sua forma de agir? 

3- Se isso nunca aconteceu, será que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça?  
4- Escreva como você pode demonstrar de forma prática que tem Jesus, 

Em sua escola: 
Com seus vizinhos: 
Com a sua família  

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_42_1-2/

