LEIA TUDO COM ATENÇÃO: Desafio Radical de meditação e memorização de versículos.
Chegamos a terceira semana. Não esqueça de: 1) Memorizar – os versículos propostos – Essa semana
será Salmos 139 (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 só é
obrigatória para os Nova Jovens que quiserem vantagens no possível Acampamento 2021 e para todos
que quiserem como 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 – Tema: Deus examina tudo

Leia em voz alta: “Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando
me levanto; de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e
quando descanso; todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti.” Salmos 139:1-3
1)ENTENDENDO: Responda as perguntas:
a) Na sua opinião, o que o salmista quis dizer quando disse que o Senhor o sondava e o
conhecia? .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) Diga duas coisas que Deus conhece em você e gosta muito: ..................................................
......................................................................................................................................................
c) Diga duas coisas que Deus conhece em você e não gosta muito: ............................................
......................................................................................................................................................
d) Deus se importa com seus problemas? ....................................................................................

e) Qual das pessoas da trindade é responsável por sondar nossos corações?
( ) Deus Pai. ( ) Deus Filho (Jesus). ( ) Deus Espírito Santo.
f) Você tem consciência de que Deus sabe de tudo o que faz? .......
g) Como você se sente depois de pecar, sabendo que Deus vê você o tempo todo? ...................
......................................................................................................................................................
Leia refletindo: “Você tem um amigo(a) que te conhece de verdade só de olhar? Deus
realmente nos conhece, pois veio ao mundo em forma humana e com isso pôde sentir nossa
natureza profundamente. Deus entende perfeitamente o seu cansaço, a sua fome, a sua
necessidade de trabalhar, enfim, nosso Deus sabe quem, e o quê somos. Ele é o nosso melhor
amigo, por isso podemos sem medo dizer que Ele conhece tanto nossas virtudes quanto os
nossos "podres". Em todos os momentos Deus está conosco, tanto nos bons quanto nos maus
momentos, jamais poderemos esquecer isto.”
2)MEMORIZANDO: Chegamos a terceira semana do DESAFIO RADICAL e você não
pode desistir. Lembre-se: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Memorize a Palavra de Deus e permita que ela ilumine os teus passos a cada
dia. Pinte a lâmpada após memorizar. ( ) Consegui!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Analise a sua vida e responda as seguintes
perguntas: O verbo sondar, usado nesta tradução, é muito parecido ao verbo
hebraico (chaqar), que foi usado por Davi para expressar profundamente sua
relação com Deus. Davi sabia o que estava escrevendo e sabia que Deus, como uma sonda,
podia penetrar no mais profundo ser, e procurar por tudo, andar por todos os lugares,
examinar e diagnosticar o todo do seu ser. Você tem algum receio de pedir que Deus examine
você a fundo? Quais os pecados que Ele logo encontraria? (resposta mental) Existe algum
lugar na sua vida que você ainda não deixou Deus entrar? Qual? (resposta mental). Na sua
opinião qual a pessoa neste mundo (da sua família ou amigos) que mais conhece você?
...................................................................... (Saiba que esta pessoa jamais vai te conhecer
mais do que Deus). Talvez os seus líderes e amigos não saibam realmente quem você é, mas
Deus sabe.
Leia os textos e escreva os princípios ou ensinamentos deles:
1Cr 28:9 .......................................................................................................................................
1Cr 29:17 .....................................................................................................................................
Sl 31:7 .........................................................................................................................................
Sl 69:5 .........................................................................................................................................
Pv 21:2 .........................................................................................................................................
Jr 17:10 .......................................................................................................................................
1 Co 2:10 .....................................................................................................................................
Leia refletindo na sua vida: “Um velho carpinteiro que construía
casas estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu
desejo de sair da indústria da construção e passar mais tempo com
sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas
realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada
pela saída do carpinteiro, mas o chefe estava triste em ver um bom
funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em
mais um projeto como um favor. O carpinteiro não gostou, mas
acabou concordando. Assim ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e
usando materiais inadequados. Quando o carpinteiro acabou, seu chefe veio fazer a inspeção
da casa construída. E depois ele deu a chave da casa para o carpinteiro e disse: "Essa é sua
casa. Ela é o meu presente para você". O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena! Se ele
soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo
acontece conosco. Nós construímos nossa vida, um dia de cada vez e muitas vezes fazendo
menos que o melhor possível na construção. Depois, com surpresa, nós descobrimos que
precisamos viver na casa que nós construímos. Você é o carpinteiro. Todo dia você martela
pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém já disse que: "A vida é um projeto que você
mesmo constrói". Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a "casa" que você vai
morar amanhã. Construa com sabedoria! (Adaptado da internet)

4)DECIDINDO: Chegou a hora da decisão, esperamos que você tenha entendido que Deus
conhece todas as nossas palavras e quer que estas palavras sejam palavras dignas dEle.
( ) Decido que nenhum palavrão não vai fazer parte da minha linguagem, mesmo quando eu
estiver com raiva. Que Deus me repreenda quando eu falar algum. (uma ótima forma de
deixar de falar palavrões é pedir que alguém policie você). ( ) Decido que vou conversar
somente coisas que agradam a Deus na minha próxima conversa com meus amigos. Que o
Senhor me faça lembrar desta decisão e me cobre. ( ) Decido escrever o que Deus quer que
eu mude , após me sondar.
5)COMPARTILAHANDO COM DEUS: Repita esta oração ou faça uma própria:
“Senhor, obrigado(a) porque eu entendi que o Senhor me sonda e me conhece. Continua
assim Senhor, pois quero ser um livro aberto para Ti. Eu decidi (leia suas decisões) e te peço
que me dê forças para cumprir.”
➔Ore pelos seguintes assuntos: (vá riscando conforme ora):
Cultos de Natal da NIB. / Para você se manter firme no “Desafio Radical 2020”. / Pela lista de
coisas que Deus deseja mudar em você. / Por um amigo. / Um parente. / Alguém que tenha
dificuldade em meditar. / Um sonho. / Uma autoridade (líder). / Por todas as pessoas que
lembrar do seu grupo de amizade. / Agradeça a Deus por 10 coisas que Ele tem dado para
você. / Peça para orar mais e melhor.

Terça-feira – Deus sabe de todas as coisas

"Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, SENHOR.
Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é
maravilhoso demais e está além do meu alcance; é tão elevado que não o posso atingir.”
Salmos 139:4-6
1)ENTENDENDO: Por instinto, a galinha protege seus filhinhos com seu próprio corpo.
Sendo assim, enquanto estiverem junto dela não sofrerão dano algum. Deus, como Pai
protetor que é, também nos protege com Seu amor e poder. Sempre gostei de imaginar
literalmente as mãos de Deus sobre mim. Gigantescas mãos me protegendo a todo instante.
Isto me dá uma profunda sensação de segurança. Saber que Deus está comigo em todas as
horas, é como um bálsamo para a alma. Como o versículo 6 diz: Nós como seres humanos não
conseguimos entender este processo, é algo além da nossa capacidade de entender, mas ele
existe. Creio que só no céu saberemos de quantas Deus nos livrou através dos Seus anjos e do
Seu poder. O importante é que você creia: DEUS ESTÁ COM VOCÊ.
Analise sua vida e responda:
a) Em que situação atual você sentiu a proteção de Deus? ........................................................
.......................................................................................................................................................
b) De acordo com o versículo, tente descrever o que Deus faz para proteger você:....................
.......................................................................................................................................................
c) Os versículos nos ensinam uma destas três verdades:
( )Deus é onipotente. ( )Deus é onisciente. ( )Deus é onipresente.
Como você justifica sua resposta? ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
d) Você tem ou já tinha consciência de que Deus está te guiando e sustentando? ......................
e) Diga algo que seja a prova de que Deus te guia: ....................................................................
.......................................................................................................................................................
f) Quais as áreas de sua vida que você sente que ainda não tem permitido que Deus te guie:
.......................................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Não desista de memorizar. Você consegue! Use a
criatividade para memorizar os versos de hoje. Pinte a lâmpada após
memorizar. ( ) Consegui!
3)TIRANDO A LIÇÃO: O desalento de Elias: Se já houve alguém com boas
razões para sentir-se no topo do mundo, foi Elias. Ele orou fervorosamente, e
não choveu por três anos e meio (Tg 5:17). Em resposta à sua oração, o fogo do
Senhor caiu do céu consumiu o sacrifício sobre o altar. Ele orou, e voltou a chover (1 Reis
18:36-39 e 45). Elias correu na frente da carruagem do rei Acabe, desde o cume do Carmelo

"até à entrada de Jezreel". (1 Reis 18:46). Entretanto, pouco depois dessa experiência no alto
do monte, Elias encontrou-se atolado no lamaçal do desalento. Como se pode explicar essa
mudança de estado de ânimo? Seria possível que, após ter o Senhor atuado tão poderosamente
através dele, Elias começasse a pensar que o poder para fazer todas aquelas coisas era seu
próprio? Ou estaria simplesmente passando por uma reação natural ao esforço físico depois de
correr do Carmelo até Jezreel? Ou teria sido um caso de autopiedade devido à ingratidão de
Acabe e Jezabel? Seja qual for o motivo, gosto da maneira como Deus lidou com Seu
desalentado servo. Você recorda? Ele falou com Elias no Monte Horebe, numa voz tranquila e
suave. Posso imaginar Deus colocando o braço em torno de Elias e dizendo: “- O que é que
você está fazendo aqui, Elias? Você está tentando fazer Meu trabalho, em vez de permitir que
Eu tome conta do caso. Deixe Jezabel e seus ímpios seguidores comigo; sei como cuidar
disso.” E posso ouvir a resposta de Elias: “- Senhor, tenho sido muito zeloso em Sua causa, e
o único fiel que resta em todo o Israel; mas veja agora: estão procurando matar-me!” Ouço a
resposta de Deus: “- O que você não percebe Elias, é que ainda tenho 7.000 em Israel que
não dobraram os joelhos a Baal. Meu filho, esqueça isso. Ainda tenho muito trabalho para
você fazer.” Alguma vez você já se sentiu como Elias? Não é maravilhoso ter um Pai
Celestial que conhece a nossa estrutura e trata nos desanimados com compaixão? (Adaptado
o texto extraído da internet)
TAREFA EXTRA: O objetivo da meditação de hoje é que compreendamos que Deus está
conosco em todos os momentos. Se ficamos felizes com os momentos de “céu”, porque
vieram de Deus, devemos ficar felizes também com os momentos de “abismo”, porque não
cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem o conhecimento e permissão de Deus. E Deus
sempre tem um plano bom para a nossa vida. Muitas vezes o que nos falta é entender isso.
➔Por que Deus leva crianças? Porque só Ele sabe o que poderia acontecer depois. ➔ Por
que Deus ainda não me deu o que pedi? Porque Ele sabe que não será bom para mim.
➔Independente do seu momento atual, escreva uma carta ao Senhor. Não precisa ser grande,
mas explique a Deus o seu momento e faça como Davi, confie naquele que te criou e te
conhece. Você tem aprendido esta semana que Ele não te abandona, que te sonda e que te
conhece. Ele é seu amigo, então confie. A carta é um ótimo exercício de desabafo, faça a
melhor que puder.

Minha carta para Deus
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
4)DECIDINDO: ( ) Decido que nesta semana, vou procurar lembrar que Deus está comigo
em todas as horas. ( ) Para provar que entendi o versículo, não vou levar o Espírito do Senhor
comigo para este lugar: (pense em um local onde Jesus não gostaria de estar)....................................
( ) Decido estar mais atento(a) para perceber a proteção de Deus. ( ) Decido confiar nos
Senhor, sabendo que junto dEle estarei protegido. ( ) Decido confiar ao Senhor: ( ) Minha
vida. ( ) Bens. ( )Talentos. ( ) Estudos. ( ) Trabalho. ( ) Ministério. ( ) Decido que vou
agora mesmo agradecer ao Senhor pela proteção que Ele me oferece. (pausa para uma pequena
oração).

5)COMPARTILHANDO COM DEUS: “Senhor, sei que Tu me guias em todos os lugares
que eu vou. Tu me sustentas com o Teu poder e isso me deixa mais seguro(a). Por isso, quero
te falar que eu decidi:(fale sobre suas decisões) ➔Ore pelos seguintes assuntos: (vá
riscando conforme ora): Pelo Sonho de Natal: visitantes, segurança, som, iluminação,

projeção, etc. / Por algo no seu trabalho ou escola. / Por uma fraqueza pessoal. / Por uma
oportunidade de você falar de Jesus para alguém. / Pelos cristãos perseguidos. / Por um
missionário em campo. / Por sua vida conjugal ou sentimental. / Agradeça pela meditação.

Quarta-feira – Tema: Deus está em todos os lugares

“Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia esfugir da tua
presença? Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá
estás.” Salmos 139:7-8
➔ Leia os versículos em pelo menos mais duas versões diferentes. ( ) Li.
1) ENTENDENDO: Responda:
a) Qual é esse Espírito de quem Davi tinha como impossível se ausentar? ................................
Este versículo ensina melhor uma destas três verdades:
( )Deus é onipotente. ( )Deus é onisciente. ( )Deus é onipresente.
Se você respondeu a última, acertou. Deus, além de poder tudo, e de saber tudo, pode estar em
qualquer lugar. E o rei Davi sabia disso, principalmente porque sabia que nele morava o
Espírito do Todo Poderoso. Este é o Espírito Santo, que como vamos ver, hoje habita
naqueles que recebem a Cristo como Senhor de suas vidas. Davi tinha esse conceito bem
definido em sua vida. Por mais que ele se escondesse, não conseguiria achar um local nesta
terra, onde pudesse ficar longe da presença de Deus. E ele estava feliz por isso, como
podemos constatar em todo este lindo Salmo. Hoje, nós podemos dizer as mesmas palavras do
salmista. Não podemos, mesmo que queiramos, nos ausentar do Espírito de Deus. Depois que
Ele entra em você, não sai mais - é o selo que garante a sua entrada nos portões celestiais.
Este conceito só deixa feliz aquele que entregou a sua vida para Jesus ser o Senhor realmente.
Quem não fica feliz com esta verdade, é porque tem algo errado que gostaria de esconder de
Deus. Falando a verdade, na sua vida, existe algo que você gostaria de esconder de Deus?
(resposta mental) ➔ Leia os textos e responda as perguntas:
a) Es 9:6-8 → O que Esdras sabia que o fazia ficar envergonhado? ...........................................
.................................................................................................................................................…
b) Dt 11:12→ Sobre o quê a Bíblia diz que os olhos do Senhor estavam continuamente?
.................................... Podemos afirmar que Deus está vendo nossa casa também? ..................
c) Sl 33:18; 34:15→ Sobre quem estão os olhos do Senhor? ....................... Os ouvidos do
Senhor estão atentos a quê? .........................................................................................................
d) Pv 5:21→ O que Deus examina? .............................................................................................
e) Pv 15:3→ Deus só observa os bons? .....................................................................................
f) Jo 14:23 → Se você é de Jesus, quem mora em você? ............................................................
......................................................................................................................................................
g) Ef 1:13→ Que comparação você pode fazer entre este versículo e o versículo de hoje?
.......................................................................................................................................................
h) Hb 13:5→ O que Deus nos promete neste versículo? ............................................................
.......................................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Estamos em um Desafio Radical. Não é fácil, mas
também não é impossível. Memorize a passagem de hoje. Tente fazer uma
declamação de poema. Após, pinte a lâmpada. ( ) Consegui.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Davi, nestes versículos, mostra que Deus está conosco
em qualquer lugar e a toda hora. Ele usa uma linguagem extremamente poética e
de grande significado, pois, ele, principalmente naquele tempo, não poderia subir aos mais
altos céus e muito menos às mais remotas profundezas. E do que ele estava falando então? De
situações. Sim, em nossas vidas vamos passar por momentos bons, naqueles em que
parecemos estar no céu, de tanta felicidade, e, também, por momentos ruins e difíceis, onde
pareceremos estar no mais profundo e infernal abismo. A palavra “Sheol”, traduzida neste
versículo por João Ferreira de Almeida por “profundo abismo”, também pode ser traduzida
por profundezas, pó, morte, sepultura. Entretanto, temos uma promessa: Deus estará conosco
para sempre. O próprio nome do Salvador é este: Emanuel, que significa “Deus conosco”.
Devemos louvar a Deus pelos momentos de “céu” que Ele nos proporciona, e na vida do
cristão certamente serão muitos. E devemos agradecer também nos momentos de “abismo”,
pois lá o Senhor estará conosco também.

➔Vamos relembrar a história de dois homens de Deus. Leia
Atos 16:16-34.
a) Quem são os dois homens de Deus citados? ...........................................................................
b) O que eles estavam fazendo? ...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c) O que aconteceu com eles? ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
d) Qual foi a atitude desses homens de Deus? .............................................................................
......................................................................................................................................................
e) Na sua vida, você já passou por uma situação difícil assim, algum momento que parecia
estar no mais fundo abismo? Conte qual foi a sua atitude: .........................................................
......................................................................................................................................................
MOMENTO RADICAL:
O desafio de hoje é colocar o celular para despertar a cada uma (01) hora e fazer a
seguinte pergunta: “Senhor, o que estou fazendo neste momento te agrada?”
Tenho certeza que o Espírito Santo lhe dará a resposta! Faça também um “mini diário”
(pode ser o bloco de notas do celular) com as anotações do dia, descrevendo o que você
estava fazendo e o que Deus falou ao seu coração. No final, do dia compartilhe com seu
líder de GA ou alguém mais espiritual que você. Observação: Esse desafio é válido para
as próximas 72 horas (03 dias) a partir do momento que você acordar até a hora de
dormir. ( ) Cumpri o desafio!
4)DECIDINDO: ( ) Decido que nesta semana, vou procurar lembrar que Deus está comigo
em todas as horas. ( ) Para provar que entendi o versículo, não vou levar o Espírito do Senhor
comigo para este lugar: (pense em um local onde Jesus não gostaria de estar e que talvez você esteja
indo) ......................................... ( ) Outra decisão: .....................................................................
.................................................................................................................................................…
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: “Senhor, hoje entendi que por mais que eu tente,
não posso me esconder de Ti. Pai, ainda tenho muitas coisas para mudar. Ajuda-me a fazer
isso então. Ajuda-me a cumprir as decisões que marquei acima. Quero levar o Teu Espírito
comigo somente para lugares que te agradam.” ➔Ore pelos seguintes assuntos: (vá
riscando conforme ora): Por algo que você precisa mudar para agradar mais a Deus. / Por
um amigo. / Pelo pastor David Hatcher. / Um parente que precisa de Cristo. / Alguém que está
doente. / Por todas as pessoas que lembrar do seu grupo de amizade. / Vida profissional. /
Agradeça a Deus por 5 coisas que Ele lhe deu hoje. / Peça para orar mais e melhor.

Quinta-feira – Tema: Deus nos guia

“Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua
mão direita me guiará e me susterá.” Salmos 139:9-10
1) ENTENDENDO: A alvorada é um espetáculo proporcionado pelas primeiras luzes do sol
rasgando o fim da noite. Naquele tempo, as pessoas não entendiam como se dava aquilo, mas
sabiam que se dava muito longe, em um lugar inalcançável. Os “confins dos mares” eram
lugares igualmente distantes e, também representava um extremo. Davi usa estas figuras para
determinar que mesmo estando nestes lugares, Deus estaria com ele. Pois como vimos, não há
para onde fugir de Deus, e, mesmo nos lugares e momentos mais difíceis, Deus nos guia. Que
presente maravilhoso! O Criador dos céus e da terra promete nos guia em nossos caminhos e
Sua destra (mão direita), que representava a mão forte, a segurança, na poesia de Davi,
haveria de nos sustentar. Agora tente imaginar você, com a mão direita de Deus, gigantesca,
segurando você, e com a outra mão o protegendo. Que cena maravilhosa! Isso acontece o
tempo todo. Não tenha medo! Confie em Deus e você jamais errará o seu
caminho.
2)MEMORIZANDO: Continue firme no Desafio! Não desista. Você
consegue! Após , pinte a lâmpada da palavra.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Responda as perguntas:
a) Sl 23:1-3 – Por onde Davi pede que Deus o guie? ..........................................
O que significa isso?.....................................................................................................................
b) Sl 25:5 – Com o que Davi pede para ser guiado? ....................................................................

Onde podemos encontrar isso nos dias de hoje:...........................................................................
c) Sl 119:105 – Com que objeto essencial para os dias de hoje, o salmista compara a Palavra
de Deus? ......................................................................................................................................
d) Is 58:11 – Diga uma promessa do Senhor: ..............................................................................
e) Lc 6:39 – Você pode atender a conselhos de pessoas menos espirituais que você? Por
quê?...............................................................................................................................................
f) Jo 16:3 – Qual é uma das funções do Espírito Santo que mora em nós? .................................
g) Rm 8:14 – Uma prova de que sou filho de Deus: ....................................................................
➔ Analise a sua vida e responda:
Você tem ou já tinha consciência de que Deus está te guiando e sustentando? ...........................
Diga algo que seja a prova de que Deus te guia: ..........................................................................
.......................................................................................................................................................
Quais as áreas de sua vida que você sente que ainda não tem permitido que Deus te guie:........
.......................................................................................................................................................
Dê um exemplo de como Deus sustenta seus filhos: ...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
➔ Quais destes lugares ou situações, mais certamente você vai ouvir a voz de Deus para
poder ser guiado. (Lembre que hoje vivemos pela fé, então não espere que um vento sopre, que um
sonho revele, ou uma luz lhe mostre o que deve fazer ou o caminho a que deve seguir.) ( ) Na leitura
da Bíblia. ( ) No conselho do seu chefe. ( ) Na meditação. ( ) Ao ouvir uma mensagem na
igreja. ( )No conselho do seu amigo descrente. ( ) Num vento que passa. ( ) Num “frio na
espinha”. ( ) Em uma conversa com pessoas espirituais.
4)DECIDINDO: Anexe uma folha extra e escreva: 10 lugares que você costuma ir (depois
avalie se você honra a Deus nesses lugares), 2 lugares que deseja conhecer; 2 projetos que
pretende realizar, 1 coisa que está deixando você um pouco inseguro(a) ou temeroso(a).
➔ Bem, agora você deve pedir que Deus o guie por todos esses lugares e o livre de todos os
seus medos. Faça uma decisão por escrito baseado no principal ensino de hoje: ........................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: “Senhor, sei que Tu me guias em todos os lugares
que eu vou. Tu me sustentas com o Teu poder e isso me deixa mais seguro(a). Por isso, quero
te falar que eu decidi:(fale sobre sua decisão)” ➔Ore pelos seguintes assuntos: (vá
riscando conforme ora): Pelo Sonho de Natal – estacionamento, limpeza, transportes
públicos, etc. / Pelos pastores da nossa igreja (cite todos que lembrar). / Por algo no seu
trabalho ou estudos. / Por uma fraqueza pessoal. / Por uma oportunidade de você falar de
Jesus para alguém. / Pelos cristãos perseguidos, principalmente os africanos / Por um
missionário em campo. / Agradeça pela meditação.

Sexta-feira – Tema: Uma luz

“Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu
redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia pois para ti
as trevas são luz.” Salmos 139:11-12
1)ENTENDENDO: Vamos analisar o versículo parte por parte: “Mesmo que eu diga que as
trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor.”: Lembremo-nos que nos
versículos anteriores, o salmista estava afirmando a presença de Deus, mesmo no céu ou nos
abismos, e que a mão direita do Criador nos sustenta em qualquer lugar que formos. Desta
forma, Davi decide aprofundar-se neste conceito, usando uma figura temida por muitos,
principalmente naquela época: as trevas. O original hebraico para “me encobrirão” tem o
sentido de “me esmagarão”. Mesmo que entremos no desespero, mesmo que as piores trevas
caiam sobre nós e mesmo que a única vela de esperança se apague, ainda assim, como
veremos a seguir, temos uma saída. “verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite
brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz.” Existem armas com visão infravermelha não importa se há luz ou não no ambiente – tudo pode ser visto. Davi jamais viu uma arma
dessas, mas entendia muito bem esse conceito no seu Criador. Ele sabia que não podia ver um
palmo além do seu nariz quando estava em meio às trevas, mas tinha certeza de que, para
Deus, não haveria problema algum. Existem momentos em que estamos em “trevas de

dificuldades” e não enxergamos de forma alguma as soluções, ficamos confusos e
amedrontados como crianças em estado de choque por medo da escuridão. Mas, existe alguém
que pode ver além de nossas trevas, que nos vê sofrendo e tem compaixão de nós. Alguém
que não faz distinção de luz ou trevas, alguém que pode ver além de nossos olhos. Esse é o
nosso Deus, em quem podemos confiar plenamente!
2)MEMORIZANDO: Chegamos na sexta-feira e vamos que vamos
.
Continue a memorização. Não desista. Após , pinte a lâmpada.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Vamos nos aprofundar mais, responda:
a) Sl 18:28 – O que Deus sempre mantém acesa? O que isso pode significar?
............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Sl 19:8 – O que traz luz aos nossos olhos? Onde o podemos encontrar? ................................
.......................................................................................................................................................
c) Sl 23:4 – Por que não devo temer as trevas? ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
d) Sl 112:4 – Para que tipos de pessoas a luz mais raia nas trevas? ............................................
e) Is 9:2 - Quem é essa luz que brilhou para nós? .......................................................................
➔ Reflita: Muitos anos atrás, no Sul dos Estados Unidos, uma senhora nascida na cidade e
sua prima do campo viajavam numa charrete no meio de densa floresta, quando anoiteceu.
Não havia luar; só algumas estrelas. Em pouco tempo, ficou impossível enxergar a estrada. A
moradora da cidade ficou um pouco assustada pensando que estavam perdidas, mas sua prima
do interior não parecia nem um pouco preocupada. Ela parou o cavalo, pisou no chão,
caminhou um pouquinho ali por perto e voltou, dizendo que havia encontrado a estrada. De
volta à charrete, continuaram a jornada. Enquanto prosseguiam, a moradora da cidade
observou, pela fraca luz das estrelas, que sua companheira, em vez de olhar para o chão,
olhava para cima. “- Por que você está olhando para cima, sendo que a estrada está aqui
embaixo?” “- Porque só assim posso saber para onde vai o caminho” - explicou a prima.
“- As árvores foram cortadas para dar lugar à estrada. Numa noite como esta, é impossível
ver o caminho, mas olhando para cima eu posso saber para onde vamos ao enxergar o céu
pela clareira das árvores”. Assim acontece também na estrada da vida. Enquanto
prosseguimos, há ocasiões em que as provas e perplexidades nos cercam, tornando a
escuridão tão densa e impenetrável como a de uma floresta em noite sem luar. Quando ao
nosso redor tudo é sombrio e ameaçador, não nos esqueçamos de que lá em cima existe luz.
Ele vê quando nós não conseguimos enxergar nada. Mesmo quando brilha o sol e tudo parece
claro e iluminado, é sempre sensato olhar para o Céu, de onde Deus governa, pois nenhuma
estrada é segura se não for Ele o nosso guia. (Extraído da Internet)
➔Depois de tudo que já viu hoje: tire uma lição dos versículos de hoje para a sua vida. ..........
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4)DECIDINDO: ( ) Decido que vou confiar mais em Deus nos períodos de “trevas” da
minha vida. Estou passando por isso agora:........................................................
e quero
colocar Deus a par de tudo. ( ) Decido que não vou para as “trevas do pecado” nesta semana
(pense qual pecado não vai cometer) pois sei que Deus me vê mesmo quando estou tentando
esconder os meus pecados. ( ) Outra decisão: ............................................................................
.......................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: “Senhor, obrigado por me dar segurança mesmo
no meio das trevas. Agora sei que não devo ter medo de nada, pois mesmo quando eu não
estiver vendo as respostas e a saída, sei que Tu vês e me ajuda a caminhar. Por isso, quero te
pedir por minhas decisões de hoje. (fale sobre suas decisões - se comprometa)”. ➔Ore pelos
seguintes assuntos: (vá riscando conforme ora): Por sabedoria. / Crescimento espiritual. /
Suas finanças neste final de ano. / Suas ofertas à obra. / Por duas pessoas que precisam de
Cristo. / Por seu pastor direto. / Por seu líder de G.A. / Por um líder de ministério. / Por dois
pastores de igrejas filhas.
Chegamos ao fim da terceira semana do Desafio Radical,
mas não baixe a guarda, já estamos em reta final.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

