
 

Direção de meditação semanal 

De 29/11 à 03/12 – Gratidão 

 Gratidão, o que é o significado? “Segundo dicionário: ato de ser grata, qualidade de uma pessoa grata, forma de agradecimento.” 
Pelo que você tem sido grato no seu dia a dia? Deus nos oferece bênçãos constantemente e devemos agradecer a todo o 
momento por tudo que Ele nos da!!!! 
 

SEGUNDA-FEIRA- Sl 103:2/ Sl 118: 24/ Cl 3:17 

1- Segundo Cl 3:17 devemos fazer tudo no nome de quem? 
2- Em tenho sido grato pelas coisas que Deus me oferece? Se sim, o que? 
3- Você tem feito tudo em nome de Jesus? 
4- Desafio: Agradeça a Deus por tudo que ele lhe da, e ore para que tenhas sempre gratidão no coração!! 

TERÇA-FEIRA- Sl 136:1/ Ef 1:16/ Cl 3:15 –                             PARA MEMORIZAR: Cl 3: 15 

1- Em Cl 3:15 diz que o que deve ser juiz no meu coração? 
2- Deus nos abençoa com oportunidades novas todos os dias, você tem sido grato pelas oportunidades? 
3- Explique Sl 136:1 
4- Desafio: Sacrifique uma coisa que você gosta muito de fazer para passar tempo lendo a bíblia!! 

QUARTA-FEIRA — Sl 50:23/ Ef 5:20/Hb 13:15 

1- Explique Sl 50:23  
2- Jesus deu sua vida por nós!! Voce tem dado sua vida pelas pessoas?  
3- Como que eu mostro gratidão em ações dentro de casa?? 
4- Ajude em casa e agradeça a sua família por todas as bênçãos!! 

QUINTA-FEIRA- Sl 118:28-29/Sl 92:1-2/ Rm 1:21 

1- Você anda tendo um coração ingrato? Se sim, peça a Deus que te de um coração grato!! 
2- Deus nos perdoa dos nossos pecados constantemente!! Voce tem sido grato a Deus pelas novas chances de 

recomeçar?? 
3- Devemos ser gratos em quais situações? 

(  ) Nenhuma    (  ) Só quando eu quero  (  ) Todas as situações 
4- Ora e peça pra Deus um coração que seja grato por todas as situações!! 

 

 

1- Complete: “Aclamem o Senhor_______________! Prestem culto ao Senhor com alegria; Entrem na 
________________ com cantigos alegres.” Sl 100:1-2 

2- O amor leal do Senhor é: 
(  ) Chato   (  ) Eterno   (  ) Esquisito  

3- Devemos adorar a Deus só quando precisamos dele 
(  ) Verdadeiro (  ) Falso 

4- Desafio: Agradeça ao Senhor por tudo o que ele faz por nós!! 

PARA MEMORIZAR: Salmos 118:24 

PARA MEMORIZAR: Sl 118: 28 

SEXTA-FEIRA –  Sl 100: 1-5 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


