
Direção de meditação semanal 

De 01/11 à 05/11 – Parceiria com Deus 
SEMANA 04 

 

MEMORIZAR: João 17:21   PARA TERÇA-FEIRA – Amigo de Deus 

 

 
1- Asinale ocm um X as alternativas que demonstram formas de fortalecer uma amizade : 

 
(  ) Conversar com constância  
(  ) Não se importar com a pessoa 
(  ) Dedicar tempo para estar com a pessoa  
(  ) Criticar todas as atitudes  

 
2- Cite 3 formas de desenvolver uma Parceria com Deus! 

 
Ore para que seu relacionamento com Deus seja ainda melhor! 

 

1- Olhe para dentro de você e reflita, Você tem investido na amizade com Deus?      

2- Como você pode melhorar Seu relacionamento com Deus ? 

3- Você já apresentou Deus para algum amigo(a) seu ? que tal escolher alguém?  
coloque o nome de quem você escolheu:  
 
Ore para que a semente plantada no coração do seu amigo(a) frutifique! 

 

 

1- Escolha 1 louvor que você mais gosta, e compartilhe com alguem durante o dia de hoje. 

2-  Ligue os pontos de acordo com o versículo  
 

O amigo ama em todos os momentos;                                romanos 12:10        
é um irmão na adversidade. 
 
Não se deixem enganar: "As más companhias                  Provérbios 17:17 
 corrompem os bons costumes". 
 

Dediquem-se uns aos outros com amor                             1 Corintios 15:33 

 fraternal. Prefiram dar honra aos outros 

 mais do que a vocês. 
 

3- Deus deseja que você escolhe bem suas amizades, pense em seus melhores amigos e se eles te aproximam de 
Deus? 
 
Ore pelas suas amizades! 

 

 
1- Leia João 15:5 e responda. 

 
A- Para quem foi escrito esse versículo ?? 

 
B- O que eramos antes de sermos amigos de Deus??  

 
C- Qual a diferença entre o servo e o amigo ?? 

QUINTA-FEIRA – Amigo de Deus REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

SEGUNDA-FEIRA- Amigo de Deus PARA MEMORIZAR: João 17:20 

QUARTA-FEIRA – Amigo de Deus PARA MEMORIZAR: João 3:16 
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REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA SEXTA-FEIRA- Amigo de Deus 

 
D- Por que somos considerados amigos de Deus?? 

 

2- Qual a principal atitude que Deus demonstrou para a Humanidade como exemplo de amor ??  
 

Ore pela sua identidade de Amigo de Deus e não de servo! 
 

      

Se você ainda não memorizou os versículos da semana, agora é a hora. Memorize nesse momento! 

 

 Escreva os 3 versículos que você memorizou, no seu caderno, não esqueça de colocar a referência. 

 

DEUS TE AMA MUITO, VOCÊ É MUITO IMPORTANTE PRO SENHOR, E PRA NÓS DA EQUIPE CONNECT! 
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