
 

Direção de meditação semanal 

De 16/08 à 20/08 – O TRONO É SEU 

Olá querido junior!!!! Chegamos a nossa última semana da nossa série de estudos sobre Identidade. Vamos juntos 
meditar na palavra de Deus!!! 
 
 

SEGUNDA-FEIRA — O trono é seu! 

1- O que passou no seu coração depois do trecho do filme, quando Simba está assumindo o trono?   

2- Você sabia que todo aquele que entregou a vida para Jesus, tem um trono preparado por Deus? 

3- Complete essa verdade e grave em seu coração: 

“SE SOMOS_______________, ENTÃO SOMOS_____________; HERDEIROS DE DEUS E _________________COM 

CRISTO, SE DE FATO ___________DOS ______________, PARA QUE TAMBÉM ____________PARA SUA_________” 

ROMANOS 8:17 

4- Você é um filho do Rei, através do que Jesus fez na cruz, no nosso lugar, mediante isso temos muitos privilégios. Cite 

alguns deles.  

TERÇA-FEIRA — SEJA A PAZ DE CRISTO EM TODOS OS LUGARES 

1- Você está disposto a levar a paz as pessoas? 
2- De que forma você pode levar a paz ou servir alguém? 
3- Você está disposto a servir os outros, sem querer nada em troca? 
4- Ser um pacificador é promover a:  
(   ) Paz 
(   ) Ódio  
(   ) Ira  
(   ) Orgulho 
 

QUARTA-FEIRA — LEVE AMOR EM TODO TEMPO   

1- O que está escrito em João 3:16? 

2- Por que Jesus decidiu voluntariamente se entregar e morrer numa cruz? 

3- Você sabia que existem várias formas de amar?   Marque as opções corretas. 

(   ) Palavras de elogios 

(   ) Brigando 

(   ) Demonstrando carinho 

(   ) Xingando 

(   ) Batendo 

(   ) Dar presentes 

4- Você está amando seus pais, amigos, irmãos (as), professores e colegas? 

QUINTA-FEIRA – ANUNCIE JESUS A TODOS 

1- Agora que sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que somos coerdeiros com Jesus no trono, como 

podemos compartilhar isso com os outros? 

2- Você entende que precisamos anunciar o evangelho para outras pessoas? 

3- Leia Atos 1:8 e faça uma oração pedindo ao Senhor que derrame sobre tua vida o Espirito Santo. 

4- Qual a nossa missão no Reino de Deus? 

SEXTA-FEIRA - PARA SENTAR NO TRONO 

1- O que você tem que fazer para sentar no seu trono? 

2- Não deixe o inimigo reinar no seu lugar! De que formas isso pode acontecer? 

3- Quando um filho assumi o trono, quais atitudes ele precisa ter? 

4- Você compreende que como filho do Rei dos reis, tua identidade está em Deus? 

PARA MEMORIZAR: Romanos 8:17 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

SEMANA 6 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

PARA MEMORIZAR: Mateus 5:9 

 

PARA MEMORIZAR: Romanos 12:18 

 


