
 

Direção de meditação semanal 

De 22/11 à 26/11 – Ative a verdadeira Adoração 

 

 

SEMANA 08 
  

 

1-  Marque com V para verdadeiro e F para Falso: 

      (  ) Em Jó 12:16 está escrito que:” quem me serve não precisa seguir- me...” 

      (  ) Para servir a Jesus preciso de um chamado especial. 

      (  ) Em Rm 12:11 diz “Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espirito, sirvam 

            Ao Senhor.” 

      (  ) Para servir a Deus eu preciso conhecer a Deus. 

      (  ) Na Bíblia não fala nada como devo servir a Deus. 
      (  ) A Bíblia fala que Deus nos criou para o seu louvor. 

                

2- Vamos decorar o versículo de hoje, e escreve-lo em seu caderno. 
3- Circule as imagens em que o servir é visto: 

 
           

 

   

1- Vamos decorar o versículo de hoje, e escreve-lo no caderno. 

2- Você conhece os mandamentos que Jesus nos deixou? Se não, abri tua Bíblia em Mateus  

 22:35 a 40. Escreva em seu caderno os mandamentos. 

3- Hoje você terá um desafio, faça algo a alguém demonstrando o segundo mandamento de  

Jesus 

   

  1- Falta mais um versículo para decorar, certo? Então vamos fazer isso agora, e depois escreve-lo 

Em seu caderno. 

2- Escreva o versículo de hoje em seu caderno e comente o que Deus falou em seu coração através dele. 

 SEGUNDA - FEIRA — Servir é uma atitude de adoração ao Senhor 

 TERÇA - FEIRA — Servir é uma atitude de adoração ao Senhor 

 QUARTA - FEIRA — Servir é uma atitude de adoração ao Senhor      

Para Memorizar: Romanos 

12:10 

Para Memorizar: 1 Pedro 

4:10 

Para Memorizar: Romanos 

12:11 
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1- Descubra em qual referência bíblica está o versículo: “Tudo o que fizeram, façam de  

Todo coração, como para o Senhor, e não para os homens;” e circule a referência correta. 

Sl 23:4 

Hb 13;1 

Ef 4:2 

Cl 3:23 

 

2- Enumere suas prioridades, 1 para pouca prioridade e 10 para muita prioridade: 

( ) Fazer tarefas; 

( ) obedecer os pais; 

( ) jogar vídeo game; 

( ) fazer a meditação; 

( ) orar; 

( ) brincar com os amigos. 

 

3- Hoje você ficará atento as necessidades das pessoas ao seu redor, procure ver do que elas precisam. 

 

4- Marque com um x nas atividades que NÂO são servir; 

( ) secar a louça; 

( ) cuidar do irmãozinho, para a mamãe fazer algo; 

( ) assistir TV; 

( ) jogar vídeo game; 

( ) ajudar alguém com as sacolas do mercado. 

 

 

1- O que mais você acha que podemos fazer, para servirmos na pratica? 😊  

 

2- Qual foi a ordem de Jesus em Marcos 16:15? Escreva-o. 😊  

 

3-Vou te dar exemplos de motivos que temos para sermos alegre no senhor. Se você concordar com essas frases, 

Escreva-as em seu caderno 😊  

• por nossa salvação por meio da graça; 

• pela possibilidade de nos conectarmos a Deus por meio de Jesus; 

• pela vida e pelo cuidado diário de Deus conosco; 

• pelas bençãos que ele nos dá neste mundo; 

• pela esperança de uma vida eterna com Cristo nos céus. 

 

  QUINTA - FEIRA — Servir é uma atitude de adoração ao Senhor  

SEXTA - FEIRA — Servir é uma atitude de adoração ao Senhor 

Revise os versículos da 

semana 

Revise os versículos da 

semana 


