LEIA TUDO COM ATENÇÃO: Desafio Radical de meditação e memorização de versículos.
Chegamos a quarta semana. Não esqueça de: 1) Memorizar – os versículos propostos – Essa semana
Salmos 139:13-24 (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 16:00. 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, meu Criador

“Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque
me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso com
convicção.” Salmos 139:13-14
1)ENTENDENDO: Mesmo não entendendo nada de embriologia (estudos dos embriões/fetos),
Davi tinha certeza de que Deus era responsável pela “fabricação” do homem ainda na barriga da
mãe. Por lhe faltar este conhecimento científico, ele usa então uma figura de linguagem que
naquele tempo e até hoje é bastante entendida: a costura ou fiação. Sim, Davi imagina Deus
tecendo o ser humano habilidosamente como uma exímia costureira, ou operadora do tear, isso,
claro, poeticamente. Deus, o Criador dos céus e da terra, teve o cuidado de tecer cada um de nós,
de forma especial.  Leia os textos e responda as perguntas: (baseadas na NVI)
a) Sl 33:13-15 - Quem é que forma o homem e seu coração? .............................................................
b) Sl 103:14 - Por que Deus nos conhece tão bem? .............................................................................
Qual é a nossa matéria prima?..............................................................................................................

c) Sl 119:73 -Qual a semelhança deste versículo com o de hoje? .......................................................
..............................................................................................................................................................
d) Rm 9:20 - Se eu tenho algum defeito físico, eu tenho o direito de questionar a Deus por isso?
................................ Por que questionar seria errado? O que você pensa sobre isso? .........................
...............................................................................................................................................................
e) Ef 4:24 - Com que objetivo Deus te criou? ......................................................................................
.............................................................................................................................................................
Não fomos feitos em uma fábrica impessoal, numa linha de montagem. Deus nos fez
artesanalmente, com cuidado, pensando nos detalhes, nos ajudando com aquilo que serviria para a
sua glória. Este conceito é de suma importância para: entendermos o que estamos fazendo neste
mundo, compreendermos o cuidado de Deus para conosco e determinarmos uma autoimagem
segundo a vontade de Deus. Você pode ter sido um “acidente” para os seus pais, mas para Deus
não. Ele conhece você, cada órgão, cada célula. Não há mistérios para Deus em você.
2)MEMORIZANDO: Lembre-se que é guardando no coração (de cor) que a Palavra fará efeito
em toda a sua vida. Memorize o verso de hoje e compartilhe com alguém! Pinte o
coração ao lado após ter memorizado. ( ) Cumpri.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Leia os versos e responda as perguntas no seu caderno.
a) Jó 31:13-15 - Qual conceito, que Davi conhecia tão bem? Jó também conhecia? .......
...............................................................................................................................................................
b) Lc 11:40 - O que Jesus quis dizer com isto? ...................................................................................
...............................................................................................................................................................
c) Jo 9:1-3- Por que aquele homem nasceu cego? ..............................................................................
d) Jo 9:4-7 - Como foi que a glória de Deus se manifestou naquele homem? ....................................
Podemos afirmar que um defeito físico, em vez de castigo de Deus, seja algo para a sua glória
na vida daquela pessoa? Se você respondeu que sim, está totalmente certo(a), o ser humano
geralmente vê as dificuldades como desgraça ou punição, mas Deus não é assim. Deus é um Deus
de amor, no caso deste cego, Ele usou aquela situação para que o homem encontrasse Jesus, se não
fosse aquilo talvez hoje ele estivesse no inferno. Só Deus nos conhece. Ele sabe do que precisamos
para encontrá-Lo. Ele se mostra a nós de diversas formas, mas não esqueçamos que a escolha é
nossa. O cego poderia ter rejeitado a Jesus, mas para a glória de Deus, o adorou.
 Reflita: Quem me conhece sabe que eu tenho um traço marcante: minhas lindas orelhinhas. Se
um cartunista criasse minha caricatura, por certo as destacaria. Certamente que na minha
adolescência e início de juventude, sem Cristo, eu criei um problema de autoimagem. Não era
nada fácil conviver com aquilo, decidi até deixar o cabelo crescer na tentativa de esconder tão
maravilhosos instrumentos de Deus na minha vida. As “cachuletas” eram constantes e os apelidos
também. E eu questionava a Deus, mesmo O conhecendo tão pouco. Por que assim Deus? Bem, aí
eu conheci Jesus, e aprendi os conceitos que hoje você está aprendendo ou revisando. E pude
olhar para trás. Hoje, sou pastor, tenho um ministério, sou feliz. Mas se não fossem as minhas
orelhinhas e mais alguns outros fatores da forma com que Deus me criou, certamente eu não
estaria aqui. Fui criado em uma cidade totalmente idólatra e pervertida. Todos os meus bonitos
amigos se perderam. Eu tive mais dificuldades, mas Deus me protegeu e hoje estou aqui. A forma
com que Ele me fez, foi para a Sua glória. E você, que agora sabe este conceito, aceite a forma
que Deus fez você. Não estou dizendo para entender e sim para aceitar. Se for possível mudar,
mude. Mas se for imutável, entregue isso para Deus. No céu teremos corpos perfeitos para toda a
eternidade. Quando você pensar no seu defeito, não como defeito, mas como instrumento, você vai
até se sentir orgulhoso de levar uma marca especial do Criador. O seu nariz não vai mais ser de
“boing” e sim nariz de Deus; você não vai ser a baixinha da casa e sim a baixinha de Deus. E
assim por diante. Louve a Deus! E lembre-se que Ele ainda não terminou a Sua obra em você.
Você é uma peça em constante aperfeiçoamento.
 Você já se sentiu assim? Meio sem entender sua vida? Seus problemas? Sua forma de ser? Não
tem nada não, todos passamos por isso, temos então de confiar que Deus é quem sabe o que é
melhor para nós. Até a forma com que nos criou deve ser usada para o Seu Reino. Já descobriu
como vai usar a sua?
Analise-se e responda: Alguma vez você já ficou com raiva de Deus por ser do jeito que você
é? ............... Se você pudesse agora mesmo mudar algo em você, o que mudaria? ............................
...............................................................................................................................................................
Já deu glória a Deus por isso?........ De acordo com o versículo, tente descrever as “coisas
especiais” que Deus fez em você: (ex: orelha ou nariz grandes, etc) ..................................................
..............................................................................................................................................................
4)DECIDINDO: Vamos fazer decisões e afirmações baseadas nos textos de hoje: Lembre-se de
que esse é um dos momentos mais difíceis da meditação, mas é necessário. ( ) Decido agradecer a
Deus pela forma que me fez, independente se considero boa ou não. ( ) Decido ser mais
convicto(a) da minha criação por Deus, declarando para as pessoas que me apelidam: “Eu fui feito

de forma especial e única por Deus.”. ( ) Decido começar a encarar os “instrumentos de Deus” no
meu corpo da forma como Ele quer, para a Sua glória. Este(s) é(são) o(s) meu(s) “instrumento(s):
...............................................................................................................................................................
 Tente agora fazer uma decisão pessoal, à luz da Palavra de Deus, decida mudar ou melhorar
algo em você: .......................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Repita esta oração: “Senhor, obrigado pela forma com
que me criaste. Agora sei que é para a Tua Glória. Eu fiz estas decisões e preciso que Tu me
ajudes a cumpri-las. (fale sobre suas decisões - se comprometa) Continue sua oração e além
do normal, ore pelos seguintes assuntos: (vá riscando conforme ora). Faça 5 elogios ao Senhor.
/ Peça por sua dedicação à Deus. / Pastores e líderes. / Área de fraqueza pessoal. / Conversão de
um amigo. / Um(a) amigo(a) da igreja. / Por todas as pessoas que lembrar do seu trabalho e escola
(faça uma lista e anexe). / Por pessoas que estão doentes. / Pelos missionários (especifique). / Por
todas os nomes que lembrar do seu grupo de amizade.

Terça-feira – Ele me conhece completamente

"Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido
como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias
determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.”
Salmos 139:15-16
1)ENTENDENDO: Este versículo, mesmo no hebraico original é de difícil compreensão. Há
diferentes propostas de tradução, mas podemos ter certeza de que Davi ainda está falando acerca
do poder de Deus ao criar a sua vida. Do hebraico, podemos extrair deste versículo algumas
certezas: a) Davi disse que Deus o viu quando ele ainda era um embrião (feto, substância ainda
informe). b) Davi usou uma figura de um livro onde Deus escreveu e determinou todos os dias da
sua vida. Este livro pode existir realmente ou ser uma figura da onisciência de Deus. Destas
possibilidades, surgem alguns problemas que não queremos debater nesta meditação, como por
exemplo: a predestinação (doutrina que afirma Deus já ter predestinado todos os homens). Isto
porque tal fato não é importante para nós, pois como disse John Wesley: “Predestinação é para
Deus, evangelismo é para nós.” Não dependendo disso, podemos juntamente com Davi, louvar a
Deus porque tem acompanhado a cada um de nós desde quando ainda éramos duas células que se
encontraram. Hoje sabemos que duas células se encontram e começam a se reproduzir
perfeitamente até chegar a um ser completo e formado, com bilhões de células especializadas,
tecidos especiais, substâncias complexas, etc... E só isto já é um milagre! Você já tinha parado para
pensar nisso? Davi não entendia todo este processo, mas sabia que a criança era formada ali lenta e
cuidadosamente, mais ou menos como de uma semente nasce um pequeno broto e que depois
cresce em grande árvore. E tudo isto é milagre de Deus! Aqui temos bem claro o conceito de que
Deus ainda não terminou a Sua obra em nós. Pois como você sabe, as células nunca mais param de
se reproduzir, nunca mais paramos de crescer. Outra coisa que podemos aprender, é que viemos do
pó para sermos glória de Deus. Então não volte para lá até que tenha glorificado a Deus com a sua
vida. Você precisa se desenvolver, precisa crescer e expandir para o Reino de Deus. Eu sei que
muitas vezes você parece estar no pó, nas profundezas dos problemas, mas lembre-se, aquele que
te criou te acompanha desde o momento que os seus ossos estavam sendo formados.
2)MEMORIZANDO: Complete sem olhar o verso acima e após, pinte o coração ao lado.
"Meus ________ não ____________ ____________ de ti ________ em
__________ fui ___________ e ______________ como nas ________________
da _______. Os _____ _______ viram o _____ _______; todos os _______
________________ para ______ foram _________ no ______ _______ antes de
_________ ________ _____________.”(SALMOS 139:__-__)
3)TIRANDO A LIÇÃO  Analise-se e responda: Você tem alguma experiência no seu passado,
que prova que Deus sempre o havia acompanhado?….................… Resuma em poucas palavras:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Qual foi e quando foi o momento em que você percebeu que precisava de Deus e entregou-se a
Ele?........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Segundo uma recente pesquisa feita por um cientista e filósofo “não cristão”, o homem traz nos
seus genes, algo que o impulsiona a procurar um Deus. Usando o versículo de hoje como base, o
que você diria a respeito dessa pesquisa? (se quiser pode ligar para alguém): ....................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Leia os textos e responda:
a) Rm 8:28-30 – Ao ler principalmente o versículo 29, quais semelhanças podemos encontrar com
os versos de hoje? (lembre-se que predestinado=programado) ...........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b) Ef 1:4-5 – Já vimos que somos predestinados (programados) para encontrarmos com Deus. Na
verdade, Ele sempre quis que fosse assim, desde o primeiro casal, mas isso não garante a nossa
salvação pois muitos rejeitam a Deus quando O encontram. Qual é a vontade de Deus para a sua
vida então? ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 Leia refletindo na sua vida: “As primeiras lembranças que tenho da minha infância são de
momentos em que vi Deus cuidando de mim. Não tive um pai presente na minha família, mas
Deus cuidou de mim de forma surpreendente. Eu gastaria horas relembrando o cuidado do meu
Criador. E eu nem sabia que um dia iria encontrá-Lo. Não O achei na religião de minha família, se
bem que ela me ensinou que Ele existia. Mas por que eu ainda estava em uma busca por algo
inexplicável? Eles me ensinaram a rezar, a confessar e a comungar com Ele. Não, isso não era
suficiente! Ainda havia um vazio dentro de mim. Aos 14 anos decidi que esse vazio jamais seria
preenchido na religião da minha família, então a deixei. E Ele foi me direcionando, me
encaminhando até um dia alguém ter me dito que Ele estava mais perto do que eu poderia
imaginar. Que era só pedir para que Ele entrasse no meu coração. Por um momento hesitei, será
que não estão me enganando? Será que isso não é mais uma religião? Por um momento pensei em
não abraçar a Deus (eu tinha livre arbítrio para isso). Mas sabe de uma coisa, eu me agarrei a Ele.
Sem entender muito bem, eu pedi para que Ele entrasse em meu coração. Eu, enfim, tinha
encontrado o que havia procurado por toda a vida! Eu estava programado para isso!
4)DECIDINDO: Você lembra do dia que tomou essa decisão? Como você se sentiu? Talvez
você nunca tenha feito, ou fez mal feita a decisão de tornar Jesus o Senhor da sua vida. Não deixe
para depois. Faça agora! Fale com o seu Criador!  Já agradeceu a Deus por Ele ter escolhido
você? Faça isso! A salvação é um presente, não esqueça de agradecer.
( ) Decido fazer de Jesus o Senhor real, verdadeiro e completo da minha vida.
( ) Decido agradecer a Deus pelo dia em que aceitei a Jesus como o Senhor da minha vida – farei
um relato desse dia especial para não esquecer dele e colocarei na minha Bíblia.
( ) Decido ...........................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Repita esta oração: “Senhor, obrigado(a) pelo
cuidado que tens por mim desde quando eu ainda era um embrião. Obrigado(a) por ter me
escolhido e agora sou teu filho. Por isso quero fazer a Tua vontade:” (fale sobre sua decisão)”
Continue sua oração e além do normal, ore pelos seguintes assuntos: (vá riscando
conforme ora). Por uma fraqueza pessoal – principalmente a da decisão de hoje. / Por uma
oportunidade de você falar de Jesus para alguém. / Pelos cristãos perseguidos. / Por um
missionário em campo. / Por sua vida conjugal ou sentimental. / Tente orar por mais uns três
minutos fale com Deus sobre o “seu momento”.

Quarta-feira – Tema: Deus tem planos para mim

“Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma
deles! Se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los
eu ainda estaria contigo.” Salmos 139:17-18
1)ENTENDENDO: Existem duas formas de entendermos este versículo.
1º. Deus tem muitos pensamentos (planos, propósitos e intenções) para os homens e isso era precioso
aos olhos de Davi.
2º Os pensamentos de Deus são sempre preciosos e Eles são muitos (são encontrados na Bíblia).
Você entendeu a diferença? Bem, vamos ficar com as duas formas, pois todas são verdade. Deus tem
muitos planos para nós e fala muito conosco através de Sua Palavra. Deus pensa! E quando pensa acerca
do ser humano pensa beneficamente, com carinho. Lembra que Ele disse que a humanidade era uma
criação muito boa? Ora, Deus nos criou para amar, e quer o nosso bem. Quando entendemos isso
passamos a gostar mais da vida. Pois sabemos que ela está no controle de Deus. E tudo o que nos
acontece não é por coincidência, ou acaso, e sim porque Deus está interagindo conosco, nos ensinando,
nos moldando à imagem de Seu Filho. E isto realmente é muito precioso! Deus quer tanto o nosso bem
que Davi disse: A quantidade de coisas boas que Deus quer para nós é muito grande! Por outro lado, os
pensamentos de Deus são maravilhosos e eles são a Palavra de Deus! Quando lemos as Escrituras,
estamos lendo os pensamentos de Deus e eles são muitos e preciosos também. Você entendeu bem?
Então faça uma versão deste versículo usando as suas palavras, escreva como se estivesse explicando
para uma criança: ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Qual o método que você mais usa para memorização? Repetição? Mímica?
Escrever várias vezes? Use o que você mais se identifica e guarde a Palavra para sempre
no seu coração. Após decorar completamente, pinte o coração ao lado.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Já foram muitos os que tentaram contar os grãos de areia. O
famoso Arquimedes tentou provar teorias a este respeito. Mas sabe de uma coisa, esta
tarefa não é nem mesmo para o mais sábio dos homens. E assim são os pensamentos de
Deus para conosco! Incontáveis! Maravilhosamente incontáveis!
Leia para aprender mais e responda as perguntas:
a) Sl 40:5 – Por que o salmista não consegue proclamar e anunciar todos os pensamentos (planos) de
Deus? .............................................................................................................................................................
b) Sl 92:5 – Como são os pensamentos (propósitos) de Deus? ....................................................................
.......................................................................................................................................................................
c) Sl 23:4 – Por que não devo temer as trevas? ............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
d) Is 55:6-11 – Esta passagem reflete bem o que estamos aprendendo hoje, então responda: O que temos
de abandonar para podermos receber os pensamentos de Deus? .................................................................
.......................................................................................................................................................................
e) O que o verso 8 quer dizer? ........................................................................................................... O que
sempre o pensamento (palavra) do Senhor atinge? .......................................................................................
f) Pv 19:21 – De quem é a última palavra em relação aos nossos planos? ...................................................
g) Jr 29:11 – O que Deus quer para nós? ......................................................................................................
 Reflita no texto: Um famoso palestrante começou um seminário segurando uma nota de 100 reais. A
uma sala com 200 pessoas, ele perguntou: "Quem quer essa nota de 100 reais?" Mãos começaram a se
levantar. Ele disse "Eu darei essa nota a um de vocês, mas primeiro deixe-me fazer isso!" Ele continuou
e amassou a nota. Ele então perguntou: "Quem ainda quer esta nota?" Mãos continuaram levantadas.
"Bom, - ele disse - e se eu fizer isso?" E ele deixou a nota cair no chão e começou a pisar nela com o
sapato, e esfregá-la no chão. Ele pegou a nota, agora imunda e amassada. "E agora? Quem ainda quer
essa nota?" As mãos continuaram levantadas. "Meus amigos, vocês todos devem aprender uma valiosa
lição: não importa o que eu faça com o dinheiro, vocês ainda irão querer a nota, porque ela não perde
o valor, ela ainda valerá 100 reais. Muitas vezes em nossas vidas, nós somos amassados, pisados, e
ficamos imundos, por decisões que fazemos e pelas circunstâncias que vem em nossos caminhos. Nós
nos sentimos como sem valor, sem importância, mas não importa o que aconteceu ou o que acontecerá,
você nunca perderá o valor para os olhos de Deus. Para Ele, sujo ou limpo, amassado ou finamente
ajeitado, você ainda assim, será muito valioso para Ele. E por que isto? Porque Ele nos conhece e nos
ama desde o momento em que fomos criados. Ele quer o nosso bem! E por isso devemos confiar nEle!
Os Seus pensamentos para conosco são preciosos! NEle você pode confiar! (Adaptado da internet autor não identificado)
Depois de tudo que viu hoje, olhe para o seu passado, e fale sobre algumas coisas que Deus agiu e
você tem certeza de que foram bons planos dEle para você! Escreva: ........................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Leia Sl 30:4; Is 63:7 e responda: Como você pode agradecer pelo que Deus tem feito por você? ..........
.......................................................................................................................................................................
4)DECIDINDO: Nossas decisões nos moldam e nos fazem parecer mais com Cristo. ( ) Decido que
vou confiar na vontade de Deus para este projeto:........................................................................................
e para ter certeza vou ver o que a Bíblia diz e me aconselhar com pessoas espirituais. ( ) Decido manter
firme a minha meditação, pois sei que na Palavra de Deus posso encontrar os Seus pensamentos para
mim. ( ) Decido que durante essa semana, antes de dormir, vou agradecer a Deus por algo que tem feito
em minha vida. ( ) Outra decisão: ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Repita esta oração: “Senhor, obrigado(a) por pensar o
bem a meu respeito. Obrigado(a) porque eu posso falar contigo e te ouvir a qualquer hora nas
Escrituras. Por isso, quero te pedir por minhas decisões de hoje. (fale sobre suas decisões, comprometase)” Continue sua oração e além do normal, ore pelos seguintes assuntos: (vá riscando
conforme ora). Pelo ano de 2021 na sua igreja. / Por sabedoria. / Crescimento espiritual principalmente
na área de.......................... / Seu ministério no ano que vem. / Suas finanças neste fim de ano. / Suas
ofertas à obra.

MOMENTO RADICAL:

Não podemos contabilizar todos os pensamentos de Deus a nosso respeito, mas podemos louvá-Lo
por tudo o que Ele faz em nossa vida. A Bíblia diz que os anjos entoam louvores ao nosso Deus! Nós
também temos livre acesso a Deus e podemos louvá-Lo todos os dias.
O desafio das próximas 72 horas é separar um momento para cantar para Deus! Sim cantar!
Separe um momento bem especial todo dia para cantar para Ele. Um momento seu e do Pai.
Fique à vontade para escolher as canções de adoração! Fale o quanto Ele é fiel, bondoso, Todopoderoso. Exalte a Deus!

DICA DE MÚSICAS:

 Eu te agradeço – Kleber Lucas (https://www.youtube.com/watch?v=fNa4rVUFYEQ)
 Incomparável – Com. da Zona Sul (https://www.youtube.com/watch?v=LG1eChT7C-w)
 Maravilhosa graça – Com. da Graça (https://www.youtube.com/watch?v=VhIT1S17QpM)
 Deus é Deus – Dalino Marçal (https://www.youtube.com/watch?v=xlG6_eEphns)
 Deus de detalhes – Pr. Lucas (https://www.youtube.com/watch?v=kN63pdrAJQc)
 Amado da Minha alma-David Quilan (https://www.youtube.com/watch?v=f5AkyjYcjSA )
Seja criativo e não se preocupe com afinação, apenas adore a Deus louvando. Ele ama ouvir sua
voz! Não tenha pressa! Já dizia o salmista: “Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro

lugar.” Sl 84:10ª

Cumpri o desafio:
( ) Quarta-feira: Meu momento especial com Deus foi às _______h, durante _____ minutos.
( ) Quinta-feira: Meu momento especial com Deus foi às _______h, durante _____ minutos.
( ) Sexta-feira: Meu momento especial com Deus foi às _______h, durante _____ minutos.

Quinta-feira – Tema: Minha vida para Deus
“Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos! Porque falam
de ti com maldade; em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam,
Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável!
Considero-os inimigos meus!” Salmos 139:19-22
1)ENTENDENDO: Lembre-se de que o salmista vinha dizendo como Deus o conhecia e como o tinha
acompanhado desde a concepção e que os planos divinos para ele eram muitos e bons. Mas, de repente,
ele se lembra de algo que atrapalha muito esta relação homem-Deus: a maldade. Sim, algo que faz as
pessoas se separarem de Deus. E esta maldade estava perto, tão perto que podemos imaginar que Davi
falava dele mesmo. Ele sabia que Deus queria estar com ele e que o acompanhava, mas como conviver
com o Criador de tudo se ainda havia ao seu redor e no seu interior tanta coisa que atrapalhava esta
relação? Você já se sentiu assim? Davi encerra com estes versículos a sequência de palavras duras
contra os maus e contra a maldade. Lembre-se que ele tinha em mente, bem claramente, que Deus é puro
e santo e que detestava as obras dos homens sem Deus. As obras daqueles que viviam sem a direção do
Espírito. Davi sabia o quanto Deus conhecia as pessoas, por tudo isso, o poeta detestava (na maioria das
traduções brasileiras: odiava) tudo e todos os que detestavam a Deus, inclusive, ele mesmo, quando
estava em seus momentos difíceis. Aprendemos neste versículo que não podemos ter nem um tipo de
simpatia pela maldade. Devemos combatê-la com todas as nossas forças.
2)MEMORIZANDO: Para ficar sempre sintonizado com Deus precisamos ter a Palavra
sempre em mente. Por isso decore o verso de hoje e depois pinte o coração ao lado.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Muitas vezes olhamos para o mundo, e até queremos ter um
pouco de tudo aquilo, pois pensamos que não nos contaminaremos. Chegamos a pensar
que somos fortes o bastante para tomar o veneno do mundo, que é doce ao paladar, mas
amargo às nossas vidas. Jesus nos ensinou que devemos ser livres do mal. Isto não quer dizer que
devamos excluir o mundo de nossas vidas, pois isto seria praticamente impossível. Não é da vontade de
Deus que você viva numa redoma, e Ele orou por isso quando disse: “Senhor, não te peço que os tire do
mundo, mas que os livre do mal” (Jo 17:15). O verdadeiro cristão é como uma canoa navegando no rio
do mundo - tudo estará bem se não deixar a água entrar.  Você tem conseguido não se contaminar
com o mundo?............... Fale sobre uma experiência que prove isso: ..........................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 Fale algo que você detesta nas pessoas do mundo: .................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 Diga algo que você detesta no seu velho homem:...................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 Leia os textos e responda:
a) Sl 1:5-6 – Que exemplo não podemos seguir? .........................................................................................
Qual será o destino daqueles que praticam o mal? .......................................................................................
.......................................................................................................................................................................
b) Sl 6:7-8 – Por que Davi chorava neste Salmo? ........................................................................................
c) Sl 32:10 – Qual a diferença diante de Deus, dos maus e daqueles que fazem a vontade dEle? ...............
........................................................................................................................................................................
d) Pv 9:6 – Que tipo de amigos devemos ter por companhia? .....................................................................
e) Rm 1:20-32 – Faça uma breve descrição resumida do homem sem Deus: ..............................................
.......................................................................................................................................................................
f) Gl 5:16-17 e Rm 7:14,15,22-25 – Qual é a luta que temos dentro de nós? ..............................................
......................................................................................................................................................................
g) 1 Co 9:27 – Compare o que estamos aprendendo hoje com este versículo: .............................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 Você já fez algo errado, onde deu um péssimo testemunho e depois as pessoas ficaram dizendo:
“Olha, é o crente, o certinho, ele está fazendo isso!?” Ah! Eu já passei por isso também e sei que é muito
desagradável, principalmente quando a gente pisou mesmo na bola. Certa vez, há um bom tempo, eu
estava no trabalho e contei uma piada bem suja. Na mesma hora, alguém disse: “Olha! Como é que você
quer que a gente vá para a sua igreja? Se ela não consegue mudar você, como vai mudar a gente?”. Foi
um tiro no olho. Tive a humildade de pedir perdão na mesma hora, pensei em dar alguma desculpa (a
maioria dá), mas eu sabia que estava errado. Há cristãos que na igreja parecem santos, mas em casa
batem na mulher, gritam com os filhos, brigam com os vizinhos. Será que nossas atitudes não estão
falando mal de Deus? Será que nossas palavras não estão dizendo coisas ruins a respeito do Reino de
Deus? Leia Tiago 3:1-12 e descreva de forma prática de como devemos usar bem a nossa língua:............
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 Escreva, em forma de oração, algumas injustiças deste mundo com as quais você gostaria que Deus
acabasse logo: ...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4)DECIDINDO: Como você sabe, não adianta meditar sem deixar que a Palavra transforme você.
( ) Decido me afastar desta(s) pessoa(s) pois não tem sido boas para o meu crescimento espiritual e
certamente Deus não está se agradando da minha amizade com ela(s) – (diga no nome delas)
......................................................... ( )Senhor, decido tomar mais cuidado com o meu testemunho, e
para isso vou evitar:........................  Faça pelo menos uma decisão pessoal. Pode ser no seu interior
(o que pode ser limpo?) ou no exterior (pessoas, lugares, etc.). Escreva essa decisão, para que fique
registrado nos céus: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Repita esta oração: “Senhor, eu faço do versículo de hoje a
minha oração. Quero me afastar da maldade! Ajuda-me Senhor a estar limpo diante da Tua presença,
quero que minhas palavras e minhas atitudes falem bem de Ti, Senhor, Tu és um Deus Santo. Eu sei que
preciso ser santo também! É muito difícil Senhor, mas eu quero conseguir. Quero fazer a Tua
vontade:(fale sobre suas decisões)” Continue orando por: Um parente que precisa de Cristo. /
Alguém que tenha dificuldade em meditar e ou decorar. / Alguém que está doente. / Um pastor. / Um
desejo pessoal para 2021.

Sexta-feira – Tema: Senhor, guia-me no caminho da santidade

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece as minhas
inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.”
Salmos 139:23-24
1)ENTENDENDO: Eu realmente admiro este poeta. Não se poderia esperar menos de um homem
segundo o coração de Deus. Imperfeito, mas consciente de suas responsabilidades para com Deus.
Pecador, mas agraciado. Assim também somos nós! Davi não tinha medo de Deus. Mesmo conhecendo
suas dificuldades e limitações. Mesmo sabendo que não é nada fácil deixar um Deus Santo sondar o seu
coração. Ele orou para que Deus o examinasse. De novo e para sempre. Continuamente! E para quê?
Para que Deus possa realmente estar no controle de tudo. Pois quando Deus está no controle, o nosso
velho homem fica trancado no camarote. Quando Deus entra na cabine de comando de nossa vida, o
velho homem tem que sair. Pois onde há Deus, não há injustiça. É claro que isso é um processo. Não é
de uma hora para outra. Davi chamou isso de “caminho eterno”. Sim, com Deus nos analisando e
controlando, podemos confiar que nos guiará sempre no caminho certo, enquanto estamos indo em Sua
direção. Desde o momento em que nascemos, já éramos eternos. Mas quando nascemos de novo, do
Espírito, ou seja, no momento da nossa conversão, passamos a trilhar o caminho que nos levará um dia a

encontrarmos com o Criador. E neste caminho, que se chama santificação, estaremos cada vez mais
perto de Deus.
2)MEMORIZANDO: Vamos decorar!!! Use sua criatividade! Não desanime! Revise
todos os versículos decorados durante a semana. Esteja bem afiado, sem gaguejar e na ponta da
língua! Não esqueça de pintar o coração ao lado após memorizar.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Davi usa dois verbos no imperativo pedindo a ação de Deus.
Primeiro “sonda-me”, já usado no início do Salmo, que sabemos tem o sentido de
“examinar totalmente”. Pois Deus sabe tudo sobre o nosso coração, ou seja, a nossa alma, nossa
vontade, nosso intelecto. Na verdade, juntamente com o pedido de sondar, vem o pedido para que Deus
controle (conheça) o coração. O outro verbo usado por Davi foi “prova-me”, e aqui tem o sentido de
“testar”, como um ourives prova se certo metal é realmente ouro ou não. Não é fácil orar assim, mas é
necessário! Se somos realmente filhos de Deus, não devemos ficar com medo de Suas provas. Leia as
referências abaixo e anote os ensinamentos e lições:
a) 2 Co 10:5 ..................................................................................................................................................
b) 2 Co 13:5 ..................................................................................................................................................
c) 1 Ts 2:4 .....................................................................................................................................................
d) Sl 25:12 ....................................................................................................................................................
e) Sl 32:8 .......................................................................................................................................................
f) Pv 4:11-12 .................................................................................................................................................
 Escreva as coisas semelhantes e ensinamentos baseados no que você está meditando hoje com Ef
2:1-10 e Hb 12:10: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Analise-se e responda: Estamos chegando ao fim desta semana de meditação, e, também do Desafio
de decorar e meditar no Salmo 139. Espero que você tenha crescido muito. Hoje você aprendeu que está
no caminho da santidade. Deus está se agradando de você? (respostas mentais) Este mês, você ficou
mais perto de Deus? Você está ciente de que Deus está fazendo a parte dEle no trato com você. E você?
Está fazendo a sua parte? Está procurando santificar-se? Você tem tido a coragem que Davi teve de
entregar a sua vida totalmente à sondagem de Deus?
4)DECIDINDO: Quantos ensinamentos incríveis para começar o ano, não é mesmo?! Faça as Deus
decisões necessárias para ter um relacionamento íntimo com o Pai. ( )Decido que durante esta semana
vou policiar mais aqueles pensamentos (aqueles que estão lhe atrapalhando). ( ) Decido que a razão será
mais importante na minha vida do que a emoção, e para provar isso vou ...................................................
( ) Decido que independente do meu estado espiritual, vou fazer essa oração de Davi! Em voz alta! É
para sempre! Todos os meus podres que Deus descobrir, entregarei a Ele para que me mude!
( ) Eu decido que farei o melhor nas meditações esse ano, pois quero estar sempre sintonizado com
Deus! Existe alguma área em sua vida que ainda não entregou a Deus? Então você sabe o que deve
fazer. Decida fazer agora! Sim! É isso mesmo que o Espírito está dizendo para você agora.
( ) Decido ....................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Hoje vamos encerrar orando aquela música: “Sonda-me”
(Aline Barros). Faça deste seu momento especial com Deus. Agradeça por tantos aprendizados e peça
que Ele te guie sempre no Caminho Eterno, no caminho da Santidade. (segue a letra)
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua
palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me. Como um farol
que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
alvo - eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a
minha vida - Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usame.
........................................................................................................................
CHEGAMOS AO FIM DE MAIS UM DESAFIO RADICAL. FORAM 4 SEMANAS DE LUTA EM UMA
GUERRA INTENSA. HOUVE BAIXAS, MAS TODAS PARA A GLÓRIA DE DEUS. TENHO CERTEZA
QUE ESSE ANO DE 2020, O SONHO DE NATAL FOI UM DOS MAIS MARCANTES, POIS O NOSSO
INIMIGO TENTOU AO MÁXIMO NOS DERROTAR. MAS COM A FORÇA DE DEUS, NADA PODE NOS
PARAR. É COM ESSE LEMBRETE QUE DESEJAMOS QUE O SEU ANO DE 2021 SEJA UM ANO DE
CONSTÂNCIA NA PALAVRA DE DEUS, MESMO EM MEIO A TODOS OS NOVOS DESAFIOS. É
SOMENTE ELA (A PALAVRA DE DEUS) QUE PODE TRANSFORMAR VIDAS. DEUS SEJA LOUVADO
POR SUA VIDA, POR TER CONSEGUIDO CHEGAR ATÉ AQUI.
........................................................................................................................
AGRADECEMOS A TODOS DO MINISTÉRIO DE MEDITAÇÃO, APOIO CRIATIVO, SECRETARIA DA
IGREJA, DENTRE OUTROS QUE COLABORARAM PARA QUE ESTE DESAFIO ACONTECESSE E,
PRINCIPALMENTE AO APOIO DOS VOLUNTÁRIOS QUE AJUDARAM NA ORGANIZAÇÃO DAS
MEDITAÇÕES. DEUS ABENÇOE!

(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

