
  

  

Direção de meditação semanal 
 

SEGUNDA-FEIRA – A FÉ QUE MUDA O MUNDO PARA MEMORIZAR: Marcos 11:24 

Olá junior! Essa semana vamos juntos conhecer um pouco mais como Elias e Eliseu usaram a fé que mudou o mundo da época 
que eles viveram. 

1- Assim como os profetas Elias e Eliseu foram desafiados a demonstrar sua fé, somos hoje levados a ter uma fé que 
demonstra o amor de Deus para cada pessoa. De uma nota pro tamanho de sua fé. De 1 a 10 
_________________________ 

2- Depois de ler 1 Reis 18.30-35, responda as seguintes perguntas: 
3- O que Elias disse ao povo? ______________________________________________________________________ e o que 

Elias reparou, pois estava uma ruína? _______________________ 
4- Quantas pedras Elias colocou e o que significava cada uma delas? 

___________________________________________________________ 
  Reflexão: “Pise no seu futuro hoje com a sua fé. Amanhã você pisará no futuro com o seu pé.”      

TERÇA-FEIRA – A FÉ QUE MUDA O MUNDO PARA MEMORIZAR: Romanos 10:17 

1- Continuamos respondendo perguntas que a resposta está em 1 Reis 18: 30- 35. Depois que construiu o altar, o que fez 
Elias em volta do altar? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

2- Qual foi os últimos preparativos pra Elias oferecer o holocausto ao Senhor? 
_________________________________________________________________________________________________ 

3- Quantas vezes Elias mandou encherem os jarros grandes de água e derramarem sobre o holocausto e as lenhas? 
_________________________________________________________________________________________________ 

4- Ache as diferenças entre as duas imagens. 
 

 



 

Direção de meditação semanal 

 

1- Elias é uma referência para nós, em especial de fé ousada porque ele obedeceu, demonstrou ousadia e foi 
corajoso, apesar de todas as circunstâncias. Mas isso tudo não foi suficiente para levar o povo ao 
arrependimento naquela época. Nesse momento quero que você reflita, o que falta na tua vida para que você 
seja ousado como Elias? 

2- Elias precisava mais do que palavras para mover aquela nação de coração endurecido. Era necessária uma 
manifestação física do poder de Deus. O que o profeta pedia era uma novidade. Nos dias atuais, de que maneira 
podemos ser cheios do poder de Deus?  

3- Elias estava respondendo a uma instrução do Espírito de Deus. Havia nele uma convicção de que todas as 
instruções que ele recebera do Senhor iriam acontecer. O que Elias disse, e como se posicionou foram frutos de 
sua intimidade com Deus. Elias tinha fé, isto alimentava suas palavras de OUSADIA e suas atitudes de CORAGEM. 
Escreva em seu caderno Romanos 14.23. 

4- Você pode acessar grandes conquistas com seu esforço, mas as impossibilidades só podem ser acessadas pela fé. 
Nesse momento faça uma oração pedindo a Deus que aumente tua fé. “A nossa fé transforma anos em dias! A 
nossa incredulidade transforma dias em anos! Você precisa eliminar o que rouba sua fé! “ 
Reflexão: Precisamos ser obedientes, ousados, corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a 
fé. Marcelo Toschi 

PARA MEMORIZAR: Efésios 2:8-9 QUARTA-FEIRA – A FÉ QUE MUDA O MUNDO 

QUINTA-FEIRA – A FÉ QUE MUDA O MUNDO REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- Para mudar o mundo através da fé... Acabe com o que rouba sua fé. Complete os versículos abaixo: 
Ora, a ____ a certeza daquilo_______________ esperamos e a ______________ das coisas __________não vemos. 
Hebreus 11.1 
Sem ___________ é impossível _________________ a Deus. Pois quem dele se _____________________ precisa crer 
que ele _________________e que recompensa ____________ que o buscam. Hebreus 11.6.  

2- Existem alguns ladrões da fé, marque X neles: 
(  ) Ansiedades da vida 
(  ) Fazer tarefas do colégio 
(  ) Fazer a meditação 
(  ) O espírito do Medo 
(  ) Relacionamentos negativos 
(  ) O nosso inimigo Satanás. 

3- Para mudar o mundo através da fé...  CREIA QUE DEUS FAZ MILAGRES IMPOSSÍVEIS HOJE. Escreva em seu caderno 
Habacuque 3:2. 
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SEXTA-FEIRA – A FÉ QUE MUDA O MUNDO REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

1- O mesmo poder que estava em Elias, o mesmo poder que estava em Jesus, o mesmo poder que estava nos apóstolos 
está aqui e se move em nós e através de nós. Complete o versículo: 

Jesus respondeu: Vocês estão_______________ porque não _________________ as _______________ nem o __________ 
de Deus! Mateus 22.29. 
2- Precisamos da coragem que vem do Espírito Santo para avançarmos em tudo o que Deus deseja e sonha para nós. 

Tenha coragem para vencer as circunstâncias, o medo, o silêncio e o desconhecido! Escreva em seu caderno Hebreus 4:16. 

 
3- Para você viver a vida da fé, você precisa receber e crer na Palavra da fé para sua salvação. Consequentemente, a fé vem 

por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Para terminar a semana com chave de 
ouro, escreva esse versículo em seu caderno e grave em seu coração, Romanos 10.17. 


