
 

Direção de meditação semanal 

            De 02/08 à 06/08 – QUEM VOCÊ PENSA QUE É 

  
 

SEGUNDA-FEIRA- Pare de fugir- Is 65:17; Sl 34:14; Sl 11:1; Mt 26:41 

 

Deus diz para você não se lembrar demais das suas derrotas, então, por que ficar travado? Permita o Espirito Santo controlar 
sua mente e vença o medo que paralisa você de prosseguir.  
1- Qual voz você tem ouvido? A voz de Deus, ou o que as pessoas dizem sobre você? Justifique. 
2- De acordo com Mt 26:41, o que é necessário para não cairmos em tentação? 
3- O que te paralisa para prosseguir e ouvir a voz de Deus? 
 4- Você já decidiu viver a verdadeira vida que Deus quer te dar? 
 5- Desafio: Ore e peça pra que Deus te faça sentir o amor dele na sua vida. 
 

TERÇA-FEIRA- Enfrente suas dificuldades- 2 Tm 1:7; Pv 3:5-6; Rm 12:12; Pv 20:22 

 
A Bíblia diz que você é um vencedor. Se alguém te desprezar ou zoar, não se preocupe! Isso não pode te afetar, você é príncipe/ 
princesa do Reino dos céus!!!!! 
1- Você sente culpa ou vergonha pelos erros que já cometeu? 
2- Como você pode fazer para perder essa culpa? 
3- Segundo Rm 12:12 o que devemos fazer perante a tribulação? 
4- De acordo com Pv 20:22 quem deve fazer a justiça? 
5- Desafio: Se você se sente culpado de algum pecado, ore para que Jesus te mostre que o sacrifício na cruz, já te livrou da culpa  
que você tem sentido. 
 

QUARTA-FEIRA — Saia do engano- Mt 24:4; 1 Pe 2:1; Jo 8:44; Ef 6:16 

 
Assuma sua verdadeira identidade em Cristo, e não escute o que o inimigo te diz. Você tem valor para Cristo, você é filho(a) 
amado(a) do Pai!!!! Deus te criou com dons e talentos e com potencial!! 
1- O inimigo tem te enganado em algo? Se sim, o quê? 
2- Em quem você busca a verdade sobre você? E onde essas verdades estão escritas? 
3- Você tem usado o seu potencial para o reino de Deus? Ou você tem deixado o inimigo te enganar? 
4- Ore e peça para que Deus bloqueie seus ouvidos para as mentiras de Satanás. 
 

QUINTA-FEIRA— Deixe que Jesus viva em você- Gl 2:20; Fl 1:21; Rm 6:8; Rm 8:10; 2 

Co 11:10 

 
Nós somos conectados com Cristo, mas o pecado nos afasta dele. Você está lutando contra o pecado? Não podemos perder 
nossa identidade que é firmada em Cristo!! 
1- Você está todos os dias vencendo suas vontades para que sua vida reflita a vida de Cristo? 
2- Existe algum pecado escondido? Tem algo que você precisa confessar? 
3- Explique Fl 1:21 
4- Você está lutando contra o pecado? 
5- Desafio: Ore e decida hoje que Jesus viva em você. E se você ainda não aceitou a Cristo, decida isso hoje também, você não  
vai se arrepender!! 
 
 

 

Você tem uma identidade firmada em Cristo. Ele ama você como você é, foi ele que te criou a imagem e semelhança dele, para 
refletir todos os dias nossa identidade como filhos de Deus. 
1- De acordo com Rm 8:14-15, qual espírito recebemos de Deus? 
2- Segundo 1 Pe 2:9, o que somos? 

3- Você tem vivido sua identidade em Cristo? 
4- De tudo o que você tem aprendido no Connect, o que mais te motivou a aprender sobre sua identidade? 
5- Decida ser um verdadeiro filho de Deus. Ore entregando isso. 

PARA MEMORIZAR: Isaias 65:17 

PARA MEMORIZAR: 2 Tm 1:7 

 

PARA MEMORIZAR: Ef 6:16 

SEXTA-FEIRA – Viva sua identidade - Jr 1:5; 2 Co 5:17; Rm 8:14-15; 1 Pe 2:9; Ef 1:4  

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA 

SEMANA 

SEMANA 4 

REVISE OS VERSÍCULOS DA 

SEMANA 


