
 

 

SEGUNDA-FEIRA – Tenha Fé 

 

Hoje vamos ler uma parte da história onde perceberemos a importância de manter a calma e ter fé mesmo nos dias 

complicados, mesmo nos dias onde parece que tudo deu errado. Leia os versículos da meditação e perceba na história a 

importância de não ficar desesperado quando temos um problema e a importância de compartilhar a situação com um 

adulto que saiba nos ajudar a ter fé e resolver o problema. 

 

1 . Leia 2 Reis 6:1-7 com ATENÇÃO 

2. Eliseu foi ao rio Jordão para buscar madeira (vigas). O que eles iram fazer com tanta madeira? 

3. Quando eles estavam cortando madeira o que que caiu no rio? O objeto era deles ou pertencia (emprestado) a outra 

pessoa? 

4. O que Eliseu fez para encontrar objeto perdido? 

 

TERÇA-FEIRA – A direção correta 

 

Sabemos que Deus está com a gente o tempo todo e que Deus está falando em nosso coração também o tempo 

todo. Devemos ficar atentos e pedir para Deus deixar nossa mente sensível para escutar e entender o que Ele quer de nós. 

Para assim, conseguirmos trilhar o melhor caminho.  

  

1. Leia 2 Reis 6:7-14 com ATENÇÃO 

2. Eles foram guiados para mudar de acampamento, qual o nome do povo que estava em guerra com Israel? 
3. O rei de Israel foi avisado sobre o que iria acontecer, o que era? 
4. Foram enviados muita proteção para o povo de Israel, quais eram essas proteções? cite todas elas. 
 

QUARTA-FEIRA – O amor de Deus tira todo o medo 

 

Deus é amor, se temos Deus em nosso coração, não devemos deixar o medo ocupar espaço porque o Amor de Deus 

joga fora todo o medo. Então, todas as vezes que sentimos isso devemos orar para Deus retirar esse sentimento de nós. Ele 

sempre vai retirar, porque ele se alegra com nossa alegria. Tenha força e coragem para não desistir quando sentir medo, ore 

que tudo vai melhorar. 

 

1. Leia 2 Reis 6:15-18 com ATENÇÃO 

2. Iria acontecer um ataque ao povo, qual sentimento eles tiveram? Sentiram medo? 

3. Qual atitude Eliseu teve? Como foi a oração dele? 

4. O que aconteceu depois que Eliseu orou? 

 

QUINTA-FEIRA – Deus de provisão 

 

Deus sabe exatamente de tudo o que nós precisamos, as vezes nós queremos alguma coisa e não recebemos 

de Deus, sabe o porquê? Porque ele sempre vai nos dar o que precisamos para viver o melhor de Dele aqui na terra. 

Saiba pedir em oração as coisas corretas. Como assim? Ore sempre pedindo pra Deus fazer a vontade Dele em nossa vida 

e não para Ele fazer a nossa vontade. Você verá que sua vida vai ser melhor do que você imagina. 

 

1. Leia 2 Reis 6:19-24 com ATENÇÃO 

2. Eles mudaram de cidade, para onde o povo foi guiado? 

3. Na cidade, como eles foram recebidos pelos moradores? 

4. Eles foram livrado do ataque do povo Sírio? Porque? 

 

PARA MEMORIZAR:  2 Coríntios 4:8 

PARA MEMORIZAR:  Jeremias 29:13 

 

PARA MEMORIZAR:  Josué 1:9 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 



 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – Deus é fiel e está com a gente 24 horas do dia 

 

Mesmo que muitas vezes a gente se sinta sozinho, com medo, com sentimento ruim no coração precisamos lembrar 

que Deus está atento a tudo o que fazemos, pensamos e sentimos ou seja, Ele está contigo o tempo todo. Ele sabe o que você 

está sentindo e Ele quer ouvir suas orações para poder te ajudar.  

Deus é gentil ele não vai entrar no seu coração e mudar sua vida se você não deixar. Você quer que Ele mude sua 

vida, mude seus sentimentos ruins, que ele coloque alegria e amor no seu coração?? Então antes de continuar a meditação 

PARA E ORE PARA DEUS ENTRAR NA SUA VIDA E MUDAR SUA HISTÓRIA. ENTREGUE SEUS SONHOS PARA DEUS. ELE SABE 

MUITO MAIS DO QUE VOCÊ SABE, ELE SABE EXATAMENTO TUDO O QUE VOCÊ PRECISA. 

 

1. Escreva uma situação que aconteceu na sua vida essa semana que você sentiu medo. 

2. Escreva uma oração para Deus te tirar o medo que você sentiu ou está sentindo. 

3. Deus já mudou alguma coisa na sua vida por meio das suas orações, de uma exemplo escrevendo. 

4. Qual é o milagre que você gostaria que Deus fizesse em você ou na vida de alguém que você gosta muito? Termine 

orando por esse milagre. Deus é fiel e está te escutando. 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


