Meditação 1 – Segunda-feira – Tema: Busque ao Senhor

“Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos
os meus temores.” Sl 34:4
1)ENTENDENDO: O verbo hebraico ( דרשdarash), traduzido aqui por
“buscar”, tem um sentido bem amplo na língua original. O salmista entendia
que devia procurar com cuidado ao Senhor, buscar a sua ajuda e presença,
recorrer, seguir e procurar a sua assistência. O salmista usou o nome eterno
de Deus,  יהוהY ê hovah, que não era pronunciado pelos hebreus, em sinal de
respeito sempre sendo trocado por Adonay, que significa SENHOR.
 O que chama atenção, é que o Deus Eterno e todo poderoso responde ao
clamor do simples homem e o livra de todos os seus temores. O salmo 34 é
o salmo sobre a confiança em Deus, assim, nossos temores podem ir além
do medo simples, chegando até as nossas preocupações, nosso desânimo,
nossas dificuldades com a vida. Somos fracos, e nesses momentos de corona
vírus estamos mais ainda, mas se buscarmos ao Senhor ele responde e nos
livra.
2)MEMORIZANDO: Agora chegou a hora de memorizar este tão lindo
bilhete de Deus. O objetivo é que o seu espírito possa digerir bem esta
comida espiritual. Assim pare agora e memorize o versículo. Se quiser,
escreva várias vezes até estar plenamente decorado. Escreva em um papel e
leve com você durante todo o dia.
3)TIRANDO A LIÇÃO: O Senhor nos ensina através de seu servo Davi,
que podemos e devemos buscá-lo, continuamente. Pois Ele, o SENHOR, o
Deus eterno, tem cuidado de nós, como disse nosso Senhor Jesus. E mais,
ele nos livra de nossos temores. A vida nesta terra não é fácil, pois o ser
humano é frágil, fisicamente e espiritualmente. São muitas as dificuldades
que enfrentamos e por isso é natural que tenhamos temores, que irradiam
preocupações, desânimo, etc. Mas Deus nos conforta e nos mostra que não
devemos temer e sim buscá-lo. Devemos entregar em Suas mãos tudo o que
estiver nos atrapalhando. Quais têm sido os seus temores? Quão grande é o

seu desânimo? Estás sentindo-se “pra baixo”? Seu motor está à meia-força?
Então busque o Senhor, clame por ele e ele lhe livrará de todos os seus
temores.
 Leia e descreva qual a recomendação: 1 Cr 16:11; Lc 10:41; 12:29-32;
Fl 4:6; Hb 12:12-13; 1 Pd 5:7: ...............................................................................

....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

 Um artigo no Reader's Digest, de novembro de 1987, reforça-nos a
verdade de que Deus é rápido no ouvir e atender quando o invocamos em
nossas necessidades. Era sobre o "Serviço 911", um programa de chamada
telefônica de emergência. Nos locais onde esse sistema está em operação,
uma pessoa que disca 911 não precisa dizer ao operador de onde está
falando. Seu nome, endereço e número de telefone aparecem imediatamente
na tela. "Emergência 911" tem sido um sucesso fabuloso. Por exemplo, um
menino de seis anos de idade chamou o 911 para relatar que sua casa estava
pegando fogo. Enquanto o operador dizia ao menino assustado o que fazer,
equipamentos para apagar o fogo estavam sendo enviados. Uma menina
apavorada chamou o serviço para dizer que um homem estava tentando
arrombar a porta de sua casa. Em três minutos o homem foi preso e a
menina estava segura. Deus também ouve o clamor de seu povo. A qualquer
momento que o buscarmos, seja qual for a situação que estejamos
enfrentando, podemos confiar que Ele está ouvindo e que responde ao nosso
chamado. (Paulo Barbosa)
4)DECIDINDO: Após entendermos que Deus pode nos livrar de nossos
temores, devemos decidir praticar este ensino, caso contrário seremos
comparados ao homem que constrói inutilmente a sua casa na areia.
Conforme o seu momento, escreva três “temores” (dificuldades, medos,
desânimos, etc) os quais você vai entregar nas mãos Deus:...............................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Decida também buscar mais ao Senhor, algo prático seria orar 7 vezes por
dia, coloque o celular para despertar. Outra decisão prática seria fazer sua
meditação esta semana fielmente, em uma hora pré-determinada, o melhor
horário é pela manhã. Comprometa-se: Senhor, vou te buscar mais para que

Tu me ajudes a vencer esta fase ruim da minha vida por isso tomo esta
decisão:.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Agora que você se comprometeu,
nada melhor do que falar isto para o Senhor em oração. Pare tudo o que
estiver fazendo e derrame-se na presença do Senhor.
Meditação 2 – Terça-feira – Tema: Olhe para o Senhor

“Os que olham para ele estão radiantes de alegria; seus
rostos jamais mostrarão decepção.” Sl 34:5
1)ENTENDENDO: Para facilitar o entendimento deste texto, vamos lê-lo
em outras versões de tradução: “Contemplai-o e sereis iluminados, e o
vosso rosto jamais sofrerá vexame.” (Almeida R.A.) / “Olharam para ele, e
foram iluminados; e os seus rostos não ficaram confundidos.” (Almeida
R.C.) / “Os fracos e pobres olham para o Senhor e recebem luz para o seu
caminho; nunca ficam envergonhados” (Bíblia viva) / “Os que são
perseguidos olham para ele e se alegram; eles nunca ficarão
desapontados.” (NTLH)
 Não podemos esquecer que Davi escreveu este salmo logo depois de ter
se livrado da morte nas mãos do rei Abimeleque. Davi era um homem que
confiava em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis procurava ajuda do
Senhor. Por isso este salmo é o salmo da confiança em Deus. Davi era um
ser humano como nós, cheio de problemas, sofrendo perseguições por toda
parte. Ele sabia para quem olhar na hora do aperto.
2)MEMORIZANDO: Não adianta nada meditar sem guardar a palavra no
coração para que possa ser alimento espiritual durante todo o dia. Faça de
tudo para decorar o verso de hoje.
3)TIRANDO A LIÇÃO: No momento da perseguição, olhe para o Senhor!
No momento de quarentena mundial, olhe para o Senhor! Alegre-se nele
pois você nunca ficará desapontado. “Olhar para o Senhor” significa
confiar nele, buscar a sua presença através da meditação e oração, buscar
mais intimidade e certeza da presença de Deus em sua vida. Quando você se
sentir perseguido pelas dificuldades da vida, olhe para o Senhor, busque-o
de todo o coração. Você pode se alegrar antecipadamente, pois a certeza de
livramento é uma dádiva do Senhor. Você nunca ficará desapontado com
Deus. Esta é uma verdade na sua vida? Na minha tem sido já há alguns
anos, desde que entreguei minha vida verdadeiramente ao Seu cuidado.

Nunca o meu Deus me decepcionou. Mesmo nos momentos em que eu
parecia sucumbir, ou não via saída qualquer, o meu Deus sempre me livrou
e nunca me decepcionou. Tire essa lição para a sua vida: Se você confiar
realmente no Deus que tem, entregar toda a sua vida a Ele, você sempre
estará seguro(a) e nunca, nunca será desapontado(a). O Senhor Deus agirá
na sua vida. Tenha fé nisto!
 Leia para aprender mais sobre a lição de hoje: Bem, então estes são os
versos que você vai ler hoje: Sl 22:5; 25:3; 37:18-19; 119:5-8, 31; Rm 5:5; 2
Ts 3:3; 2 Tm 2:13; Hb 10:23;. Anote aqui qual destes versículos lhe chamou
mais a atenção e exemplifique com uma situação vivida por você: .................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Marcos (nome fictício) tinha problemas em confiar em Deus pois se via
cheio de problemas a serem resolvidos. Além de trabalhar pesado, tentava
terminar os seus estudos. Tinha receio de vir à igreja e deixar suas
responsabilidades para trás. Entretanto, após entender o plano de Deus para
a sua vida, resolveu realmente entregar todas as suas dificuldades para Deus
e o colocar em primeiro lugar em tudo na sua vida. Marcos foi abençoado e
nunca se decepcionou com Deus. Marcos em sua perseguição pessoal por
excelência descobriu em Deus um refúgio seguro. Foi necessário fé e
coragem, mas Deus o recompensou com grande vitória.
4)DECIDINDO: Qual a sua dificuldade agora? Já decidiu olhar e confiar
no Senhor? Você está sendo perseguido(a)? Confie em Deus! Você está
sentindo-se mal com todos esses efeitos do corona vírus no mundo? Olhe
para Deus! Isto não é somente para ficar nas palavras, você precisa tomar
passos práticos de confiança em Deus. Por exemplo: decidir não deixar de
ver o culto, de participar do GA, mesmo online como agora, meditar mais,
orar mais, fazer jejum. Pense bem e faça pelo menos uma decisão prática.
5)COMPARTILHANDO: Ore ao Senhor e converse sobre suas decisões.
Também clame para tudo isso que está acontecendo acabar logo.
Meditação 3 – Quarta-feira – Tema: Peça ajuda do Senhor

“Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu; e o
libertou de todas as suas tribulações.” Sl 34:6
1)ENTENDENDO: Vamos entender o verso com a origem das palavras.
Para isso vou trazer para você uma de minhas ferramentas de estudo, a
bíblia de Strong, que vai diretamente nos textos originais comparando com

o texto na língua ocidental. Observe o quadro:
Hebraico
Significado geral (Dicionário de
Tradução para o
(Root
Strong) obs: [] = nº de Strong
português
form)
[06041] pobre, aflito, humilde,
 עניmiserável, necessitado, aflito,
Eu, um pobre sofredor
Ìaniy
modesto, etc.
[07121] chamar, clamar, recitar,
ler, proclamar, emitir um som alto
קרא
Gritei,
qara’ chamar, gritar (por socorro),
invocar (o nome de Deus) etc.
[03068] Javé/Jeová/Iavé ="
 יהוהAquele que existe". O nome
O SENHOR
Ye
̂ hovah próprio do único Deus verdadeiro
1a) nome impronunciável.
[08085]ouvir, escutar, ouvir
com atenção ou interesse, escutar
שמע
Me ouviu
shama Ì a, dar atenção, atender solicitação,
escutar a, conceder a, etc.
[03467]salvar, ser salvo, ser
libertado, ser liberado, ser
ישע
E me livrou
vitorioso, livrar de problemas
yasha Ì
morais, dar vitória a, etc
[06869] dificuldades, aflição,
צרה
problema, pessoa importunadora,
Das minhas aflições
tsarah
esposa difícil ou rival.
2)MEMORIZANDO: decore o versículo e repita durante o dia.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Sobre a Bíblia Strong, na internet, infelizmente só
tem em inglês, você pode acessar em http://www.blueletterbible.org, mas já
temos em português na Bíblia Software THE WORD. Inscreva-se no meu
canal https://www.youtube.com/leandrocaiado, que em breve estarei
disponibilizando para todos. Mas por enquanto, não se preocupe com isso,
Deus nos deu boas traduções das escrituras, podemos confiar nelas!
A partir do quadro acima, aprofunde-se nesse versículo (Sl 34:6), procure
o texto, se for possível, em outras traduções (NTLH, Almeida, NVT, VIVA,
etc.) e ao final, responda:
a)O que te chamou a atenção nesse versículo? ..................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
b)Qual a lição principal? .....................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
c)O que você precisa fazer? ................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

A sua busca por mais de Deus deve ser constante. Geralmente procuramos,
nem sempre na ordem, passar pelos cinco passos da meditação, mas você
deve se desafiar a aprender mais, buscar mais de Deus. Entender Deus é
essencial para a sua vida nesta terra. Não esqueça de que meditação vem do
mesmo sentido de “ruminar”, ou seja, mastigar bem para que haja uma
perfeita digestão. Entenda que o processo de meditar é individual e nunca
deve ser feito pelo mínimo.
4)DECIDINDO: Baseado no que você aprendeu do versículo, há algo que
precisa ser mudado em você? ....... Seu tempo com Deus está sendo de
qualidade? ........O que você pode melhorar? ........................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(..) Decisão pessoal: ...............................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Orar faz parte da comunicação
com Deus.
Meditação 4 – Quinta-feira – Tema: O Senhor nos protege

“O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o
temem, e os livra.” Sl 34:7
1)ENTENDENDO: Quando a bíblia usa o termo “Anjo do SENHOR”, que
significa literalmente: mensageiro de  יהוהY ê hovah, às vezes fala de um anjo,
um dos servos de Deus, ou até mesmo do próprio Deus, que aparece em
forma visível. A isto chamamos de Teofania, que é segundo o dicionário
Almeida: Manifestação visível de Deus: a) Com mensagem direta (Êx 19:925); b) Em SONHO com mensagem (Gn 28:12-17); c) Em visão com
mensagem (Is 6:1-13); d) Com mensagem por um anjo (Êx 3:2-4.17). O
"ANJO do Senhor" é uma teofania que se enquadra nas características da

segunda pessoa da Trindade (Jesus) {Gn 16.7-13; Êx 3.2-6; Jz 6}. Como a
bíblia afirma que ninguém jamais viu a Deus, podemos inferir que as
aparições de Deus foram através de Jesus. Podemos ver um texto
interessantíssimo sobre isso em Juízes 6:11-16. (Leia agora) Bem, de
qualquer forma, Deus está em volta daqueles que o temem, ou seja, daqueles
que creem nele e o fazem Senhor de suas vidas. Davi, o principal escritor
dos salmos sabia deste conceito muito bem e o representou também, além de
outras vezes, em Salmos 139:3 (leia agora). Do cuidado de Deus também
podemos ver no novo testamento quando Jesus disse que queria ter
Jerusalém debaixo de sua proteção. Leia sobre isso em Lucas 13.34.
2)MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje, se preferir escreva em
um papel e ande com ele para relembrar, revise os dos dias anteriores. Não
dê desculpas de que você não pode. Lembre-se que Deus nos capacita!
3)TIRANDO A LIÇÃO: A maior lição que podemos tirar deste versículo é
a mesma que o apóstolo Paulo afirmou em Rm 8:32: Que diremos, pois,
diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez eu
li um adesivo em um carro: “Não sou dono do mundo, mas sou filho do
dono”. Deus também nos afirma: Agindo eu, quem impedirá?(Is 43:13)
Assim, queridos meditadores da Palavra, mesmo nesses tempos difíceis,
mesmo quando o mundo cai ao nosso redor, mesmo com medo, confie na
proteção de Deus, aprenda a ter a consciência da presença de Deus na sua
vida e “Vejam, o SENHOR, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra.
Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o SENHOR, o Deus dos seus
antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem desanimem” (Dt 1:21)
“Não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o SENHOR, o seu Deus,
vai com vocês; nunca os deixará, nunca os abandonará” (Dt 31:6). “Não
tenha medo, você, que é muito amado. Que a paz seja com você! Seja forte!
Seja forte! (Dn 10:19)
4)DECIDINDO: (..) Decido praticar novamente os exercícios de Um Com
Deus, da presença constante de Deus. 1-Bom dia Senhor 2-O bipe 3-Louvar
4-Agradecer 5-Ver a mão de Deus. (....) Decido lutar contra este
pecado.......................por entender que o Senhor está comigo. Outra
decisão:.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre orando, compartilhando
sua vida e suas decisões com aquele que está em você.

Meditação 5 – Sexta-feira – Tema: Descubra como o Senhor é bom

“Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem
que nele se refugia!” Sl 34:8
1)ENTENDENDO: O SENHOR é bom! O povo de Israel sabia disso muito
bem. Sempre foi um povo sustentado e protegido por Deus. Os salmistas
não cansavam de repetir esta verdade. Para se viver em um país
constantemente ameaçado por guerras e diversos inimigos, precisava-se
confiar em Deus. Precisava-se depender da bondade do Senhor.
Principalmente nos momentos de crise. O salmo 73 é um dos salmos que
falam da confiança que precisamos depositar no Senhor independente das
circunstâncias e veja como ele começa: O Senhor é verdadeiramente bom!
A palavra traduzida pela NTLH como “procure descobrir por você mesmo”
e pela NVI como “provem e vejam” é usada também para “perceber algo
que se quer mostrar a você” e também quando se relaciona a comida:
“provar algo para atestar o sabor”. Deus está nos dizendo que é possível
experimentarmos, ou seja, provarmos o quanto e como Ele é bom. Este
verso é continuação dos anteriores, dos quais falamos sobre o cuidado de
Deus para conosco, e é um ensinamento que se pode e se deve praticar.
2)MEMORIZANDO: Decore: o versículo de hoje e revise os da semana e
fale para alguém no fim de semana. Peça para alguém cobrar você.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Quanto à bondade de Deus há três pessoas no
mundo:
1) Os que experimentam constantemente o cuidado de Deus e para isso
entregaram a Ele totalmente a sua vida.
2) Os que um dia fizeram isso mas agora estão preocupados de novo ou
tomaram para si as rédeas de suas vidas.
3) Os que ainda não descobriram a segurança, o amor e a bondade do
Senhor e ainda procuram em vão em outros deuses, outras pessoas, outros
mundos. Em qual destes três grupos você está? Está descobrindo como o
Senhor é bom? Como já falamos, não há como haver decepção para aquele
que confia em Deus. Veja como termina o versículo: Felicidade! Segurança!
Refúgio! Não é isso que você estava procurando?
Leia para aprender mais: Sl 136:1; 142:1-7; 145:8-9; Rm 2:4-5; 11:22;
Tt 3:4-5;1 Pe 2:3.
 Reflita: "Na Universidade de Chicago "Divinity School", em cada ano eles
têm o que chamam de "Dia Batista". Nesse dia cada um deve trazer um prato
de comida e há um picnic no gramado. Sempre, no "Dia Batista", a escola
convida uma das grandes mentes da literatura no meio educacional

teológico. Num ano eles convidaram o Dr. Paul Tillich. Dr. Tillich falou
durante 2 horas e meia provando que a ressurreição de Jesus era falsa. Ele
questionava estudiosos e livros e concluiu que, a partir do momento que não
havia provas históricas da ressurreição, a tradição religiosa da igreja caía por
terra, porque era baseada num relacionamento com um Jesus que havia
ressurgido, mas, de fato, Ele nunca havia ressurgido literalmente dos mortos.
Quando concluiu sua teoria, ele perguntou se havia alguma pergunta. Depois
de uns 30 segundos, um senhor negro de cabelos brancos se levantou no
fundo do auditório. "Dr. Tillich, eu tenho uma pergunta" ele disse enquanto
todos os olhos se voltavam para ele. Ele colocou a mão na sua sacola, pegou
uma maçã e começou a comer. "Dr. Tillich... CRUNCH, MUNCH... Minha
pergunta é uma questão muito simples... CRUNCH, MUNCH... Eu nunca li
tantos livros como o senhor leu...CRUNCH, MUNCH... e também não posso
recitar as Escrituras no original grego... CRUNCH, MUNCH... Eu não sei nada
sobre Niebuhr e Heidegger...CRUNCH, MUNCH..." e ele acabou de comer a
maçã. "Mas tudo o que eu gostaria de saber é: essa maçã que eu acabei de
comer... estava doce ou azeda?" Dr. Tillich parou por um momento e
respondeu com todo o estilo de um estudioso: "Eu não tenho possibilidades
de responder essa questão, pois eu não provei a sua maçã." O senhor de
cabelos brancos jogou o que restou da maçã dentro do saco de papel, olhou
para o Dr. Tillich e disse calmamente: "O senhor também nunca provou do
meu Jesus, como pode afirmar o que está dizendo?" Mais de 1000 pessoas
que estavam assistindo não puderam se conter. O auditório se ergueu em
aplausos. Dr. Tillich agradeceu a plateia e rapidamente deixou o palco. E
você? Já provou Jesus?4)DECIDINDO: Que decisão ou decisões você
poderia fazer para cumprir este versículo em sua vida? Que tal um passo
prático para se aproximar mais de Deus, para provar como Ele é bom. Ex: Não
faltar na igreja no domingo de manhã ou ler mais a Palavra. Faça uma decisão
e escreva em seu caderno. Não esqueça: Meditação sem decisão é enrolação!
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre a meditação orando,
compartilhando suas decisões. (Outras meditações e informações:
www.nib.org.br/e-mail: igreja@nib.org.br) – No site disponibilizamos em
PDF e em Letra Grande (essa que você está usando) com possibilidade de
usar no computador.

