
Direção de meditação semanal 

De 13/09 à 17/09 – O nascimento extraordinário  

 

 

SEMANA 03 

 

  PARA MEMORIZAR: Salmo 31:7 

  
 

1- Leia 2 Reis 4:8 ao 17 para responder as seguintes perguntas. 
2- Qual foi a promessa que foi feita a Sunamita? 
3- Por meio de qual profeta Deus realizou esse milagre? 
4- O que a Sunamita mandou construir para o profeta descansar, quando ele estivesse na cidade? 

 

  PARA MEMORIZAR: Pv. 22 :9 

    

1- Qual o nome da cidade que morava a Sunamita? 
2- O que é ser generoso? 
3- O que você aprendeu com a lição sobre o profeta Eliseu, sendo grato a mulher que o hospedava. 
4- Pense como tem sido seu comportamento em relação a ser generoso. O que você pode fazer para melhorar? 

o 

  PARA MEMORIZAR: 1 Pe 1:15 

 

1- Como podemos ser generosos com nossa família? 

2- Se oferecermos ajuda a alguém, e ficar torcendo para” ele não aceitar”, estou sendo generoso? 

3- Você está disposto a ser generoso com seus amigos, professores e vizinhos? 

4- Ore ao Senhor, peça ajuda se ainda não consegue ser uma pessoa generosa. 
 

 
     REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA  

 

1- O que está escrito em 2 Reis 4:9 

2- Você consegue reconhecer os homens/mulheres de Deus na tua vida? 

3- Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito em tua vida. Fale ao Senhor pelo que você é grato. 

4- Ore ao Senhor, peça a Ele que coloque mais homens e mulheres de Deus em tua  

 

 
REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA  

 

1- O que mais marcou tua vida essa semana? 

2- Milagres acontece todos os dias, milagres que são considerados impossíveis e aqueles milagres que muitas vezes passam 

despercebidos, como abrir os olhos todas as manhãs, respirar, ter saúde, ouvir os passarinhos, etc. Faça uma lista dos 

milagres que você entendeu que são presentes de Deus na tua vida. 

3- Marque X nas questões certas: Para ser extraordinário eu preciso: 

( ) Ser generoso; 

( ) Odiar as pessoas; 

( ) Reconhecer os homens de Deus; 

( ) Abrir meu coração para receber as promessas de Deus pra mim. 

4- Compartilhe com seus pais ou responsável, o que você aprendeu com essa meditação. 

 

 SEGUNDA - FEIRA — O nascimento extraordinário – 2 Reis 4:8-17 

 TERÇA - FEIRA — Seja generoso com força – 2 Reis 4:8, 2 Co 9:6-7 

 QUARTA - FEIRA — Seja generoso com força – 2 Reis 4:8, 2 Co 9:6-7 

  QUINTA - FEIRA — Reconheça os homens de Deus em sua vida. – 2 Reis 4:9, Rm 12:1-2 

SEXTA - FEIRA — Para ser extraordinário 


