
 

Direção de meditação semanal 

De 20/12 – 24/12 – As jóias do poder infinito de Deus 

 

 

SEMANA 03 
 

SEGUNDA-FEIRA- Romanos 12 

1- De acordo com romanos 12:2, quais são os padrões desse mundo? 
2- O que é uma joia renovada para você?  
3- Você já acreditou em alguma mentira sobre sua identidade de filho?  
4- Ore para que você possa estar com uma mente e um coração renovado todos os dias. 
 

TERÇA-FEIRA- Colossenses 3:2                                              

1-Vamos pensar alguns instantes no jeito de pensar terreno? Circule qual dos dois é o terreno: 
- Satisfação pessoal X ajudar os necessitados 
- Mentir e esconder o erro X falar a verdade e aceitar a correção 
- Mandar X obedecer 
 Esquecer ou fugir das tarefas X realizar os compromissos em dia 
2- Como você pode exercitar os que são terrenos para uma transformação de mente? 
3- O que você entende pelo versículo de Colossenses 3:2? 
4- Peça hoje a Deus sabedoria para ter uma renovação de mente diária. 
 

QUARTA-FEIRA –João 1 :12 

1- De acordo com a bíblia não preciso me esforçar para renovar minha mente. 
(  ) verdadeiro  (  ) falso  
2- A renovação de mente começa por um coração disposto a mudar!  
(  ) verdadeiro  (  ) falso  
3- Tudo que for verdadeiro – A Joia da mente renovada te leva a ter real interesse nas coisas de Deus, da sua família, da sua 
igreja, escola 
(  ) verdadeiro   (   ) falso  
4- Agradeça a Deus pelo privilégio de ter uma mente abundante com coisas do céu. 
 

QUINTA-FEIRA- Efésios 4 

1- Explique o versículo de Efésios 4:22-24  
2- A joia da mente renovada faz morrer todo ensinamento errado, todo comportamento que não agrade a Deus, todo jeito de 
pensar agressivo e danoso, afinal ela é o elemento alvo da verdade. 
(  ) verdadeiro  (   ) falso  
3- A semana está terminando, pense em maneiras de ensinar alguém sobre uma mente renovada!!  
4- Cite 3 pessoas da Bíblia que tiveram uma mente renovada. 
 
 

 

1- Como você pode se esforçar hoje para renovar seu coração e mente?  
2- Ore por alguém e pergunte se essa pessoa quer aceitar a Jesus e ter uma mente renovada! 
3- Ore e peça a Deus uma direção para que você possa viver o que Ele tem pra você. 
4- Qual sua maior dificuldade para renovar sua mente? 

 

PARA MEMORIZAR: Romanos 12:2 

PARA MEMORIZAR: João 1:12 

SEXTA-FEIRA – Releia os versículos da semana 

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 

PARA MEMORIZAR: Cl. 3:2 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


