LEIA TUDO COM ATENÇÃO: Desafio Radical de meditação e memorização de versículos.
Começamos e nessa primeira semana temos algumas missões. Não esqueça de: 1) Memorizar – os
versículos propostos. Essa semana: Salmos 1 e alguns versículos extras (a memorização será
cobrada semanalmente). 2) Estudo com leitura – fazer esta meditação-estudo bíblico cumprindo
todos os desafios (será verificado). Este Desafio não pode ser feito de uma só vez, E SIM
diariamente. Nova Jovem, você precisa decorar os versículos propostos completamente e falar para
alguém da NIB no fim de semana. Para quem não vai fazer o Desafio completo recomendamos
decorar pelo menos cinco dos versículos da semana. No final haverá vantagens e descontos no
POSSÍVEL ACAMPAMENTO 2021 para os NOVAJOVENS que conseguirem completar todos os
estudos e decorar OS TEXTOS PROPOSTOS e ter boa nota na prova. Cuidado, faremos diversas
verificações de autenticidade. A mentira não vale o preço. Seja honesto(a). QUE ESSE DESAFIO
SEJA UM MARCO DE MUDANÇA NA SUA VIDA, JOVEM OU ADULTO. HAVERÁ
MOMENTOS EM QUE A SUA FIDELIDADE COM DEUS SERÁ EXIGIDA. QUE ESSE
DESAFIO RADICAL LHE PREPARE. REFLITA NA FIDELIDADE DE DEUS E DECIDA SER
FIEL, TRANSFORMANDO DE FORMA SUBSTANCIAL A SUA VIDA ESPIRITUAL. A entrega
dessa meditação só é obrigatória para os NOVAJOVENS que quiserem vantagens no Acampamento
2021 e para todos que quiserem como uma matéria do Senib. As crianças e Teens entregam no seu
ministério do Sonho de Natal. A prova será 9 de Janeiro de 2021 as 16:00hs. Preencha abaixo, se
realmente fez, e entregue na mesa receptora:
Nome completo: ...............................................................................................................................................

Telefone :........................................................ Matrícula SENIB: ................................................................
( ) J1 ( ) J2 ( ) J3 ( ) J4 ( ) MIX ( ) Adulto Solteiro ( ) Casado(a) Líder de G.A: ...............................................

No final da semana, após decorar os versículos, fale só de memória para alguém da NIB
e peça para preencher o formulário abaixo. A pessoa só pode ajudar ATÉ DUAS VEZES.
Desafio Radical - Comprovante de memorização / Não destaque! Entregue a folha toda.
TODOS2.1-7
OS VERSÍCULOS
"Declaro diante do Senhor que ouvi da pessoa acima Apocalipse
memorizado. Amém"
MEMORIZADOS.

Nome Completo do declarante:....................................................................:............................
Telefone do declarante:.................................................... Rúbrica ou Assinatura:..........................
-------------------------------------------------------------------------------------------Segunda-feira – 3 características daqueles que têm sucesso
“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se
detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores.” (Salmos 1:1) “Não se deixem enganar: “as más
companhias corrompem os bons costumes.” (1Coríntios 15:33)
1)ENTENDENDO: Leia o verso de hoje personalizando-o:
Bem-aventurado sou, se eu não andar .............................................................
Responda: O que significa “Bem-aventurado”? ..............................................
...........................................................................................................................
Andar no conselho dos ímpios significa aceitar conselhos de pessoas más?
( ) Sim ( ) Não. Justifique:.............................................................................

...........................................................................................................................
Dê um exemplo de um mau conselho que você já recebeu: ............................
...........................................................................................................................
Qual deve ser a sua atitude, quando em uma roda de amigos, alguém começa
a contar uma piada “suja”? (1Co. 6:18a, Ef. 5:3-4).......................................
...........................................................................................................................
Você tem tido esta mesma atitude? ( ) Sim ( ) Não.
Em um dos países onde morei, no qual a prostituição imperava, um dos
missionários achou que Deus o estava chamando especialmente para
ministrar às mulheres da rua. Ele foi advertido quanto ao perigo de
envolver-se, mas ignorou as palavras de cautela e durante algum tempo
obteve grande sucesso. De tempos em tempos, relatava à sua esposa as
maravilhosas vitórias que estava alcançando e as almas já conquistadas. Ela
suplicava para que ele parasse com aquilo, mas foi em vão. Finalmente, o
obreiro precisou deixar o campo missionário por ter caído em tentação. A
lição que fica é esta: Não se pode brincar com o fogo, sem acabar sofrendo
graves queimaduras. (extraído e adaptado da internet)
2)MEMORIZANDO: Separe o verso de hoje em 03 partes. Decore cada
parte repetindo-a em voz alta 5 vezes. Depois fale o versículo inteiro mais 5
vezes. ( ) Memorizei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Bem-aventurado significa “feliz”. Uma pessoa
feliz certamente é uma pessoa de sucesso. No verso de hoje temos algumas
características das pessoas de sucesso. Pare e pense: quem são as pessoas
que você conhece que têm sucesso na vida? Quais as marcas comuns entre
eles? (diga pelo menos três) .............................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Agora leia sua resposta e veja se ela tem relação com a lista de Sl. 1:1.
A temática central do Salmo 1 é: O homem verdadeiramente feliz! Como
podemos alcançar esta felicidade? No verso 1 temos a resposta: Quer ser
feliz? Comece se purificando do pecado deste mundo, principalmente,
livrando-se dos conselhos errados, caminhos pecaminosos e comunhão
pecaminosa com pecadores. Esta é uma felicidade verdadeira, concreta,
plena. Deus quer que experimentemos e vivamos essa felicidade a cada dia.
Como podemos fazer isso? Dê 3 exemplos práticos.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
A Bíblia não está ensinando nos afastarmos do mundo e das pessoas. Se
fosse isso, para quem pregaríamos? Por que continuaríamos neste mundo
após aceitarmos Jesus? Seria muito melhor se, ao aceitarmos a Jesus,
fôssemos levados logo ao céu. Mas, não é isso o que acontece, pois temos
uma missão a cumprir. Com isso, a Bíblia está nos ensinando a nos
afastarmos do pecado e consequentemente das pessoas que o praticam
deliberadamente. Com esta ideia, por exemplo, creio que nenhum cristão
pode ser amigo íntimo de um(a) homossexual, mas é claro que não vai pecar
em pregar ou conversar com ele(a). Leia as passagens e escreva com suas
palavras a lição principal: Sl. 119:1-2; Pv. 23:17; 24:19-20; Jo. 9:31, 1Co.
5:9-11, Ef. 5:1-4 ...............................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Neste momento que tal presentar a Jesus com um presente especial? Em
época de Sonho de Natal o desafio de cada um é convidar (e levar) seus
amigos para o culto do Sonho de Natal. Seu desafio é convidar pelo menos
10 pessoas para assistir à peça. Não vale convite em grupos de whattsapp,

Instagran, Facebook e semelhantes. Não vale convidar também pessoas
que já façam parte de uma igreja. Tem de ser um convite pessoal, “face
to face” (cara a cara), para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo.
Aceita o desafio? Se preferir você pode chamar um amigo seu do GA ou
ministério para ajudar neste desafio (você tem até o final da semana para
concluir). ( ) Cumpri o desafio e convidei ...... pessoas.
4)DECIDINDO: ( ) Decido que vou sair dos grupos de colegas imorais,
pois não são saudáveis para minha vida. ( ) Não vou aceitar conselhos que
sejam antibíblicos. ( ) Decido não andar com pessoas, ainda que “crentes”,
que não vivam aquilo que a Bíblia ensina.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore a Deus neste momento e peça
ajuda dEle para não cair no papo das pessoas que não querem saber de Deus,
pedindo sabedoria de Deus para saber dizer “não” aos convites e propostas
destas pessoas. Ore ainda pedindo para que você seja um evangelista.
Terça-feira – Desvendando o segredo do sucesso triunfal
“Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de
noite.” (Salmos 1:2) “Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o
que se regozija com grandes riquezas.” (Salmos 119:14)
1)ENTENDENDO: De acordo com o versículo responda: Qual deve ser o
maior prazer do cristão? ...................................................................................
Com que frequência devemos meditar? ( ) Apenas de dia. ( ) Apenas de
noite. ( ) Quando der vontade. ( ) Constantemente, de dia e de noite.
O seu sucesso ou fracasso na vida depende do tempo que você passa na
Palavra. É uma relação diretamente proporcional. Quanto mais alimento
espiritual, mais forte você se torna e, consequentemente, consegue ter mais
força para vencer as tentações. Quanto mais você estuda a Bíblia mais
sabedoria você adquire. Quanto mais você enche sua mente dos
pensamentos de Deus, mais você estará sujeito às bênçãos por Ele
prometidas. Quanto mais Bíblia, mais você conhece a Deus e, mais íntimo
você fica ao ponto de você ser Um com Deus. Que maravilha! Quer ser
abençoado? Encha-se da Palavra!
2) MEMORIZANDO: Deus vibra quando vê seus filhos se dedicando em
decorar versículos. Neste momento encha sua mente com a Palavra de Deus
e fortaleça seu espírito. Decore o versículo de hoje, depois grave um vídeo
de olhos vendados e compartilhe com seu GA! ( ) Memorizei e gravei o
vídeo.
3)TIRANDO A LIÇÃO: A verdadeira felicidade (ou alegria) não é um
sentimento, ou uma emoção. É algo totalmente racional e fruto de uma vida
em comunhão com Deus, que O conhece por meio da Sua Palavra. O Salmo
1 nos fala que a felicidade não é um estado temporário de bem-estar
espiritual, como muitos ensinam por aí. Antes, é uma condição permanente
que decorre do fato de conhecermos ao Senhor. O texto de Os. 6:3 nos fala
que devemos conhecer a Deus e persistir em conhece-Lo mais. Responda:
Meditar, no sentido bíblico, tem a ver com: ( ) Encher nossas mentes com a
palavra de Deus. ( ) Esvaziar a mente.
!!!Check up espiritual: Quantos minutos DIÁRIOS (pois tem que ser todo
dia) você está usando para meditar?...................... Você tem prazer ao fazer
a meditação?............. Você medita apenas na folhinha da igreja?............. Em
toda a sua vida quantos versículos você já decorou?.......... Você já leu a
Bíblia inteira? Se sim, quantas vezes?............. Você vai para o culto por
obrigação?.............. Com que frequência você lê a Bíblia? ( ) Diariamente.
( ) 1 a 3 vezes por semana. ( ) 3 a 6 vezes por semana.
O cristão é 100% carente do alimento espiritual da Palavra. Como seres
humanos, estamos sempre atentos à hora do café, do almoço, etc. Entretanto,

às vezes, nos descuidamos do alimento espiritual. Sem comida o corpo
morre, e, sem Bíblia o cristão vai pelo mesmo caminho.
“Era uma vez um jovem que recebeu do rei a tarefa de levar uma mensagem
e alguns diamantes a um outro rei de uma terra distante. Recebeu também o
melhor cavalo do reino para levá-lo na jornada. “- Cuida do mais
importante e cumprirás a missão!” Disse o soberano. Assim, o jovem
escondeu a mensagem na bainha da calça e colocou as pedras numa bolsa
de couro. Pela manhã, bem cedo, sumiu no horizonte. Para cumprir
rapidamente sua tarefa, por vezes deixava a estrada e pegava atalhos que
sacrificavam sua montaria exigindo o máximo do animal. Quando parava
em uma estalagem, deixava o cavalo ao relento, e nem se preocupava em
dar-lhe de beber ou providenciar alguma ração. “- Assim, meu jovem,
acabas perdendo o animal” - disse alguém. “- Não me importo”, respondeu
ele “- Tenho dinheiro. Se este morrer, compro outro.” Com o passar dos
dias e sob tamanho esforço o pobre animal não suportando mais os maus
tratos, caiu morto na estrada. O jovem simplesmente o amaldiçoou e seguiu
o caminho a pé. Passadas algumas horas, ele se deu conta da falta que lhe
fazia o animal. Já havia deixado pelo caminho toda a tralha, com exceção
das pedras, pois lembrava da recomendação do rei: “- Cuida do mais
importante!” Seu passo se tornou curto e lento. Mais tarde, caiu exausto no
pó da estrada, onde ficou desacordado. Para sua sorte, uma caravana de
mercadores que seguia viagem para o seu reino, o encontrou e cuidou dele.
Ao recobrar os sentidos, encontrou-se de volta em sua cidade.
Imediatamente foi ter com o rei para contar o que havia acontecido e
colocou toda a culpa do insucesso nas costas do cavalo. “- Porém,
majestade, conforme me recomendaste - “cuida do mais importante” - aqui
estão as pedras que me confiaste.” O rei as recebeu de suas mãos com
tristeza e o despediu, mostrando completa frieza diante de seus argumentos.
Em casa, ao tirar a roupa suja, encontrou na bainha da calça a mensagem
do rei, que dizia: “Ao meu irmão, rei da terra do Norte! O jovem que te
envio é candidato a casar com minha filha. Esta jornada é uma prova. Dei a
ele alguns diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais
importante. Faz-me, portanto, este grande favor e verifica o estado do
cavalo. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que o jovem aprecia a
fidelidade e força de quem o auxilia na jornada. Se porém, perder o animal
e apenas guardar as pedras, não será um bom marido nem rei, pois terá
olhos apenas para o tesouro do reino e não dará importância à rainha nem
àqueles que o servem”. Este jovem pode ser comparado àqueles que em
busca do sucesso, cuidam de tudo, menos do mais importante, que é a
dedicação às Escrituras e a Deus. Você tem cuidado do que é mais valioso
para sua vida? Como anda seu tempo de comunhão com Deus por meio da
leitura e oração? Deus quer que você foque naquilo que é mais valioso e
duradouro. Ao final deste novo ano haverá dois grupos de cristãos: os que
ficaram na mesmice (e muitas vezes fracassados até mesmo sem conhecer as
razões para isso) e os que encheram as suas vidas de bênçãos através da
meditação e consequentemente o sucesso proveniente do crescimento
cristão. Em qual grupo você vai estar?
Você sabia que o Salmo 119 traz mais de 80 promessas para aqueles que
meditam na Palavra de Deus? Seu desafio é ler todo este Salmo e escrever,
no mínimo 20 destas promessas. Siga o exemplo abaixo. (Obs: você tem até
o final de semana para cumprir este desafio. Anexe sua folha em sua
meditação e apresente no balcão de entrega)
Verso Promessa
v. 1
Feliz quem vive conforme a lei de Deus andando em caminhos irrepreensíveis

4)DECIDINDO: ( ) Decido que vou separar (ou continuar separando) ......
minutos de leitura e meditação bíblica. ( ) Decido memorizar todos os
versículos deste Desafio Radical. ( ) Decido ler a Bíblia inteira até o
dia:..../....../....... ( ) Outra decisão: ..................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore prometendo a Deus que vai
ser totalmente dependente da Sua Palavra e pelas decisões acima. Diga que
Deus e Sua Palavra são as coisas mais importantes de sua vida.
Quarta-feira – Sucesso e triunfo: Consequência da meditação
“Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido
tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz
será bem sucedido.” (Salmos 1:3)
“Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a
liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu
mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.” (Tiago 1:25)
1)ENTENDENDO: Leia novamente o versículo em voz alta e depois
responda: A que podemos comparar a “corrente de águas”? ........................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Você sabia que as plantas usam as folhas para realizar o processo de
fotossíntese, que é responsável de suprir os vegetais de glicose? Ou seja, se
não fossem as folhagens a planta certamente morreria ou cresceria
deficiente. Baseado nisso responda: Com o que em sua vida você pode
comparar as folhagens?....................................................................................
Você sabe quais são os frutos do Espírito? Sem olhar a lista de Gálatas 5:2223 escreva quais são os 9 frutos do Espírito. (se não souber deixe em branco,
mas não vale olhar e nem pedir ajuda).
1
4
7
2
5
8
3
6
9
Leia agora Gl. 5:22-23 e veja quantos frutos você acertou.
Total de acertos:...................
Analisando sua vida desde que se tornou cristão, escreva um fruto que você
começou a produzir:..........................................................................................
Diga uma situação em sua vida que confirma isso: .........................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Estamos na metade da semana. Não deixe a peteca
cair em sua meditação. Como você viu ontem o
Jr. 10:21

segredo do sucesso é a Palavra (meditação) e a memorização faz parte de
sua meditação. Não pule esta etapa. Aproveite e revise os demais versículos
da semana. ( ) Não pulei esta parte!
3)TIRANDO A LIÇÃO: O versículo de hoje
é realmente algo divino. Conforme temos Is. 55:11
Sl. 90:17
aprendido, aqueles que se desviam do pecado
e meditam diariamente, são comparados a Jo. 15:5
uma árvore plantada onde tem muita
Pv. 3:2
água. Em outras palavras: nada lhes 1Cr. 22:13
faltará, sempre estão dando frutos na hora
certa, cada vez mais querem as coisas de
Deus e EM TUDO O QUE FIZEREM TERÃO O Js. 1:7-8
Pv. 28:25
SUCESSO. Quer ser uma pessoa que agrada a
Deus? Leia os versículos em nossa árvore e
comente sobre o que mais lhe chamou atenção:
...................................................................................
...................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................
4)DECIDINDO: Este é um dos momentos mais importantes. Meditação
sem ação não é meditação. Tome decisões em sua vida que o ajudem a se
aproximar mais de Deus. ( ) Decido não usar minhas mídias sociais sem
antes ter feito minha meditação. ( ) Decido ler diariamente um capítulo de
Provérbios. ( ) Decido fazer minha meditação no horário de ...:.... às ....:....
( ) Decido cancelar/suspender minha assinatura na Netflix para meditar
mais e com melhor qualidade.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore dizendo a Deus que você
anseia sempre ser esta árvore plantada, sustentada e regada por Ele. Dê o
melhor presente para Deus: sua dedicação total!
Quinta-feira – O sucesso dos ímpios é passageiro
“Os ímpios não são assim; são porém como a palha que o vento dispersa,
por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na
congregação dos justos.” (Salmos 1:4-5)
“O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um
instante.” (Jó 20:5)
1)ENTENDENDO: Leia este versículo na NTLH: “Os maus não são
assim; são como a palha que o vento leva. Por isso os pecadores serão
condenados por Deus e ficarão separados das pessoas direitas.” E, também
na NVT: “O mesmo não acontece com os perversos! São como palha levada
pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo; os pecadores não terão
lugar entre os justos.” Para ter certeza de que você entendeu de verdade este
versículo escreva com suas próprias palavras como se estivesse explicando a
uma criança: .....................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Decore Salmos 1:4-5 por meio de um desenho. (Não
esqueça que você será cobrado(a), mas não decore por causa disso, decore
porque ama a Jesus e quer que sua vida seja um presente para Ele).

3)TIRANDO A LIÇÃO: Muitas vezes colocamos como alvo em nossas
vidas o mesmo padrão de sucesso e dinheiro que muitos ímpios têm.
Queremos ter as coisas, curtir e aproveitar a vida como fazem a maioria das
pessoas que não conhecem a Deus. Como diria o rei Salomão: “é tudo
ilusão!” O verso de hoje serve como um alerta para nós. Há um grande
perigo ao estabelecermos padrões de vida baseados em pessoas que não
temem a Deus e não acreditam na Bíblia. A Bíblia nos fala que no final de
tudo, os ímpios não prevalecerão. Leia em Mateus 19:16-22 a história do
jovem rico e responda:
a) Aos olhos dos homens este jovem tinha sucesso? .......................................
b) Aos olhos de Deus este jovem tinha sucesso? .............................................
c) Você acredita que ele fez a escolha correta? ...............................................
d) Você teria coragem de fazer diferente? (reflita na sua mente)
Por que o salmista compara os ímpios com palha que o vento dispersa?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Como podemos escapar do juízo? (Jo. 3:18) ...................................................
...........................................................................................................................
Leia os versos a seguir e preencha a tabela:
Salmos 7:9; 9:16-17; 10:3-4; 11:1-7; 37:3-4, 34:40; Pv. 4:14; Jo. 3:18; Rm.
6:23, 2Ts. 1:9, Ap. 20:12-15;
Destino/recompensa do ímpio
Destino/recompensa do justo

“Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos!” (At.
4:20). Um dos maiores presentes que podemos dar a Jesus é falando do Seu
amor para as pessoas que ainda não O conhecem. No dia de hoje fale de
Jesus para seus amigos da escola/faculdade, trabalho, vizinhos. Não se
envergonhe de Seu nome. Lembre-se de que “quem converte um pecador do
erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos
pecados sejam perdoados.” (Tiago 5:20) Fale de Jesus para (pelo menos) 3
pessoas de 3 formas diferentes. ( ) Whattsapp/telefone – uma mensagem de
texto ou de voz explicando o plano da salvação ( ) Falando pessoalmente –
7 passos, cubo, etc ( ) Testemunhando – sendo um bom exemplo se
reclamar, sem se irar, sendo prestativo, etc. Não vale repetir a pessoa e
precisa ser feito no dia de hoje! Se dedique nisso.
4) DECIDINDO: Decida confiar em Deus! Tome decisões! ( ) Decido falar
de Jesus para ..... pessoas até o final deste ano! ( ) Decido viver por Jesus e
não imitar a vida/conduta dos ímpios.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore assim: Senhor Deus, sou
árvore forte e não palha que o vento leva. Minha vida vai dar frutos. Estarei
ao Teu lado no dia do Juízo e não tenho medo, pois meus pecados já foram
perdoados. Sou um pecador, miserável e totalmente dependente de Ti.
Quero viver na congregação dos justos agradecendo a Ti pelo presente do
perdão que me deu. Obrigado Senhor. Amém.
Sexta-feira – Jesus vai gostar do meu presente?
“Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá.” (Salmos 1:6) “Todos os caminhos do homem lhe parecem
puros, mas o Senhor avalia o espírito.” (Provérbios 16:2)
1)ENTENDENDO: Responda as seguintes perguntas:
a) O que você entende por: “O Senhor conhece o caminho dos justos”? ........

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
b) Qual é o destino final para os ímpios? .........................................................
c) “Perecerá” significa: ( ) Viverá. ( ) Aumentará. ( ) Entrará em
contradição. ( ) Morrerá. ( ) Será a perdição.
d) Leia o Salmo 1 e resuma como podemos ser considerados justos? .............
...........................................................................................................................
Deus conhece todos os nossos passos. Ele está atento a tudo (Pv. 15:3).
Você pode estar lembrando agora mesmo de pessoas que não querem nem
saber de Deus, mas, mesmo assim alcançam grande sucesso no que fazem.
Você pode até dizer que Deus não tem sido justo. Há muitas razões para que
os ímpios alcancem sucesso, mas devemos nos lembrar que o padrão de
sucesso de Deus é diferente do padrão do homem. Deus observa tudo e, no
devido tempo, Ele recompensará a cada um. Todo o sucesso que Ele nos der
certamente será o melhor para nós. Acredite, não importa o que as pessoas
dizem, e sim o que a Bíblia diz. Só ela tem a fórmula do verdadeiro sucesso.
2)MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje. Revise os versos da
semana. O maior presente desta semana você dará a Jesus e aos seus líderes:
falar o Salmo 1 todo, sem gaguejar. Deus ficará radiante com tão lindo
presente, e nós líderes também!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Ao longo desta semana aprendemos que, para
sermos verdadeiros presentes de dedicação a Deus, devemos nos afastar do
pecado e das pessoas que nos levam a pecar e nos aproximar do SENHOR
através da meditação. Sabendo disso devemos refletir: Deus tem sido o
Senhor absoluto dos caminhos em que você anda?........ Deus tem se
agradado de todos os seus caminhos?........ Você tem levado Deus para
lugares que não são dignos dEle?........ Deus tem se agradado de suas
amizades?........ Deus tem se agradado de sua conduta no seu local de
trabalho ou na faculdade/escola?........
Se você respondeu NÃO a alguma destas perguntas isso significa que você
precisa rever seus passos. O fim da estrada daqueles que não têm Jesus
como o Senhor de suas vidas, mesmo que seja uma estrada limpa, iluminada
e asfaltada, é apenas um grande abismo chamado de: Morte Eterna. No final
da estrada, daqueles que O obedecem como Senhor, haverá uma grande
recompensa esperando. Por isso, não desista e não fique no meio do
caminho. Esta estrada pode ser difícil e penosa, mas valerá a pena (1Co.
15:58). Leia Rm. 6:23, Ef. 2:8-9, 2Ts. 1:9 Ap. 20:15, 21:8; e responda:
a) Qual o destino do ímpio? ............................................................................
...........................................................................................................................
b) De que forma podemos escapar deste destino? ...........................................
...........................................................................................................................
Existe um versículo na Bíblia, que eu considero ser um dos mais
importantes de todos, e ele diz assim: “Assim, quer vocês comam, quer
bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
(1Co. 10:31). O que ele nos ensina? Que antes de fazermos qualquer coisa
devemos procurar saber se agrada a Deus. Se aquilo que pensamos em fazer,
ou se aquele lugar que queremos ir, fere algum princípio bíblico, então não
devemos seguir. Caso contrário, ou seja, não fere nenhum princípio bíblico,
então podemos prosseguir. Sempre pergunte: Fere algum mandamento
bíblico? Escandaliza algum irmão? Vai ser bom para mim? Deus vai ser
glorificado?
Passagens extras para leitura ( não obrigatório) Sl. 37:20; Pv. 11:7; 12:26;
13:13,21; 23:17; Is. 1:28; 26.7; Jr. 29:11; Os. 14:9; Ap. 21:8
4)DECIDINDO: Decida fazer de sua vida um verdadeiro presente a Deus.
Para isso REAFIRME SUAS DECISÕES tomadas durante a meditação
deste Salmo. Decida ainda manter seus pés firmes e andar somente nos
caminhos de Deus. ( ) Eu decido.....................................................................
...........................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre fazendo uma oração
dizendo ao Senhor que você quer se dedicar cada vez mais a Ele. Seja um
presente vivo! Até a próxima!
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

