
 

Direção de meditação semanal 

De 04/10 à 08/10 –  Adoração - estilo de vida 

 Baseado no texto de João 4 

SEGUNDA-FEIRA- Uma verdadeira adoração 

1-Leia João 4 e resuma a história e o que você entendeu.  
2-Porque aquela mulher foi ao poço perto do meio-dia ? 
3-Sobre a aula do connect, como você pode adorar o Senhor de maneira correta?  
4-Como você pode ter uma entrega plena para adorar a Deus verdadeiramente? 
5-Ore agora e entregue toda a sua vida mas mãos dEle, para que você possa viver uma verdadeira adoração esse semana e o resto da sua vida! 
TERÇA-FEIRA- Agradar a Deus- Para memorizar- Salmos 37:5 

 1-Você agrada a Deus quando busca as coisas terrenas, e deixa de lado as coisas celestiais. 
(   ) Verdadeiro       (   ) Falso  
2-Cite atitudes práticas de adoração em seu dia-a-dia, como você pode adorar a Deus hoje ? 
3-Leia João 4:34 e responda:qual deve ser nosso alimento espiritual diário além de ler a bíblia e orar ?  
4-Em João 4:42 a mulher samaritana deu o testemunho de Jesus a todos, como você pode fazer isso em sua escola ou qualquer outro lugar 
que você vai ? 
5-Hoje você vai orar e pedir perdão se alguma atitude sua não tem agradado a Deus, além disso, peça também maneiras de mudar isso em sua 
vida. 

QUARTA-FEIRA — Saia do engano 

1-Explique o que você entende pelo versículo de 1 Coríntios 10:31 
2-Voce adora a Deus somente se está lendo a bíblia e frequentando o connect. 
(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  
3-Glorificar a Deus significa moldar sua vida para que haja mudanças e que tudo seja uma alegria ao coração do nossa Pai. 
(   ) Verdadeiro  (   ) Falso  
4-A oração hoje vai ser de glorificar a Ele, faça um momento de agradecimento e diga a Deus o quanto você o ama! 

QUINTA-FEIRA— Deixe que Jesus viva em você 

Leia Salmos 37:5 e responda: O que significa entregar tudo a Deus ?  
2-Tem alguma área da sua vida que ainda não foi totalmente entregue a Deus ? pode ser seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, 
ou até mesmo com amigos, se flor outra área qual é? 
3-Como você pode ensinar seus amigos a entregarem tudo a nas mãos de Deus ? 
4-A adoração anda acompanhada da verdade e do espírito 
(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  
5-Ore se rendendo e entregando tudo nas mãos de Deus. Se Deus te tocou em alguma área que precisa ser entregue, fale com Ele, seja 
sincero!!! 
 

 

1-Quais dos pontos desse semana foram mais difíceis de obedecer e fazer para você e porque?  
2-Quais foram os mais fáceis e porque ?  
3-Leia João 4:43-54 e responda: O que mais te chamou atenção nessa história ? 
4-Você pode ser como esse oficial, ele creu, obedeceu e agiu, coloque isso como uma base em sua vida. 
5-Termine a semana orando e pedindo a Deus direção para que você possa se mover através da fé, para cumprir tudo que foi visto nessa 
meditação e tudo que Ele falou com você!! 

PARA MEMORIZAR: Jo 4:24 

PARA MEMORIZAR: 1 Co 10:31 

SEXTA-FEIRA – Viva sua identidade  

 

REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


