Sempre no início de ano é uma época que fazemos decisões. Deixamos 2020 e
estamos entrando em 2021. O tempo para Deus não existe, mas quando Deus
nos criou, Ele criou o tempo. Aproveite para começar esse novo de forma
maravilhosa, meditando na Palavra de Deus.
Meditação 1: Tema: Use o seu tempo para se avaliar e planejar a sua vida!
“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance
sabedoria.” (Salmos 90:12)./// “Qual de vocês, se quiser construir uma torre,
primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente
para completá-la?” (Lucas 14:28).
1)ENTENDENDO: “Planejar” no Aurélio significa: fazer, projetar, traçar,
elaborar plano de algo ou alguma coisa. E é exatamente isso que os versos de hoje
querem dizer, que haja um elaborar, um projetar em todas as áreas de nossas vidas.
Principalmente com o tempo que temos, como o utilizamos e como aproveitamos.
Na versão A Mensagem, está escrito assim: “Oh! Ensinas a aproveitar a vida!
Ensinas a viver bem e sabiamente.” Nossa vida é constituída do nosso: tempo,
energia e inteligência. Então, devemos buscar aproveitar o tempo que recebemos
de Deus, e viver de forma agradável e com sabedoria. Um ponto importante para
avaliarmos como está passando o tempo, é quando fazemos aniversário, podemos
então avaliar o que passamos, o que conseguimos fazer e planejar os próximos anos.
Podemos a partir disso podemos perceber quantos anos temos, como vivemos cada
um dos que já se passaram, avaliar os próximos anos e planejá-los para que, como
o versículo diz, possamos viver mais sabiamente.
2)MEMORIZANDO: Não quer usar seu tempo de forma errada, não é? Então
pegue agora mesmo mesmo esse tempo e decore os versos de hoje. Não perca
tempo!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Leia Eclesiastes 3:1-8. O autor diz que há tempo para
muitas coisas e exatamente para aproveitar esse tempo que nos é dado, devemos
nos planejar. Queremos fazer muitas coisas, e como diz no verso de Lucas 14:28
devemos nos assentar e planejar. Se não temos nem um cronograma básico do nosso
cotidiano, não analisamos o que fizemos e o que queremos fazer no futuro, então
vamos falhar. Deus nos deu o tempo para analisarmos e planejarmos nossa vida,
desse modo podemos pensar o que vivemos, se foi como queríamos, se deixamos
de fazer algo, se pessoas foram influenciadas por termos sido organizados com o
tempo. Não vamos impactar as pessoas com o evangelho se sempre estamos
correndo atrás do tempo, se temos problemas com atraso no trabalho, na escola, na
família. Como vamos influenciar essas pessoas? Jesus não teve problema com
tempo, tanto que Deus O enviou no tempo certo - devemos ter isso como exemplo
– há um tempo certo para cada coisa! Decida planejar o que você quer fazer da sua
vida, se quer fazer um curso novo, se quer comprar uma casa/carro, se quer fazer
uma atividade nova, uma viagem, um ministério para servir nesse ano, um tempo
especial para estudar a Palavra, e, principalmente, planeje se há tempo certo para
tudo isso, priorizando o que é mais importante. Uma ótima oportunidade para
melhorarmos nessa área é analisar onde estamos falhando. Escreva no quadro
abaixo o que tem lhe atrapalhado e o que fará para melhorar. Analise o que foi bom
até hoje e queira melhorar para o futuro. Busque agradar a Deus nisso.

Situação: (ex: Celular, redes sociais,
preguiça, etc.)

O que farei para mudar?

4)DECIDINDO: ( ) Decido fazer um cronograma diariamente para ter uma ideia
do que farei.
( ) Decido sentar e planejar melhor o que quero fazer nesse ano. ( ) Decido planejar
para os próximos ___ anos. ( ) Decido analisar o que poderia ter feito melhor
nisso............................. e buscarei melhorar a partir de hoje. ( ) Outra decisão
....................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore entregando as suas decisões a Deus.
Ore pedindo para aproveitar seu tempo com sabedoria e produtividade.
➔ Deus criou o tempo para nos avaliarmos e nos planejarmos. Aproveite essa
semana para planejar o seu novo ano. Pelo menos, dê início, mas não deixe de
fazer.
A tabela a seguir é um exemplo para você fazer os seus planos.
Área
espiritual

Área
financeira

Área
intelectual

Área
familiar

Área profissional

Meditação 2 – Tema: Aproveite bem o seu tempo!
“Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.”
(Efésios 5:16)
1)ENTENDENDO: Escreva os significados das palavras:
Aproveitem.................................................................................................................
Oportunidade..............................................................................................................
Dias maus...................................................................................................................
Para entender melhor, escreva o versículo de hoje, em seu caderno de meditação,
trocando as palavras por seus significados. ( ) Escrevi.
➔Vivemos em tempos difíceis onde o mundo é dominado pelo mau, onde somos
encurralados por todos os lados com imoralidade, com corrupção, com pornografia.
A sociedade quer nos ensinar como criar nossos filhos, somos criticados por falar
sobre temas “polêmicos” como: homossexualidade, identidade de gênero, aborto,
etc. Na versão Viva, a parte de dias maus é: “os dias atuais são difíceis”. E como
vivemos em dificuldade, o autor nos diz para aproveitamos todas as oportunidades
que nos são dadas - devemos ser diligentes, ser sábios com o tempo que o Senhor
nos dá.
➔Leia para aprender mais: Jo. 9:4; Gl. 6:10; Cl. 4:5; 2Tm 4:2.
2)MEMORIZANDO: Aproveite esta oportunidade para memorizar o verso de
hoje. Lembre que vivemos dias maus, então dê seu máximo agora.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Aprendemos que devemos estar atentos às oportunidades
e aproveitá-las. Como já foi dito, vivemos em tempos difíceis, por isso Jesus nos
fala que devemos trabalhar enquanto temos tempo (Jo. 9.4-5). Há uma frase muita
conhecida sobre tempo, ela é assim: "O ontem é história, o amanhã é um mistério,
mas o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente.” Devemos aproveitar
esse presente que Deus nos deu e fazer Sua vontade em nossas vidas - hoje é o dia
de evangelizar seu colega de trabalho, hoje é o dia de começar aquela leitura
planejada há muito tempo. Hoje é o dia!!! Hoje é o dia de refletir e parar de buscar
fantasias. Nossa missão na terra é: “Fazer Deus brilhar e tornar Jesus conhecido”.

Devemos começar a mudança em nossa vida hoje, os dias são maus e Jesus pode
voltar a qualquer momento, não podemos ficar parados, temos uma missão,
devemos cumpri-la. Aproveite toda oportunidade de servir em ministério, de poder
amar alguém do seu GA, de visitar um amigo distante, de evangelizar alguém, de
mostrar esse amor que está mudando a sua vida. Lembre-se que somos peregrinos
no mundo, então nessa jornada que fazemos, possamos influenciar pessoas e mudar
o mundo. Aproveite toda oportunidade dada a você.
4)DECIDINDO: ( ) Decido que irei evangelizar 5 pessoas nessa semana. ( )
Decido
amar
alguém
do
meu
GA
nessa
linguagem
de
amor................................................... ( ) Decido servir este mês no ministério de
limpeza ou na cantina. ( ) Decido conhecer pelo menos uma pessoa que está
fazendo “Um com Deus” e incentiva-la. ( ) Outra decisão..........................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça de Deus sabedoria para aproveitar
o tempo que tem, para buscar servir como Ele quer e mostrar evangelho para as
pessoas. Escute essa música e faça dela a sua oração: “Senhor do Tempo – Paulo
César Baruk (https://youtu.be/4jjanm4kRnA).
Meditação 3 – Tema: Não se lastime, o ontem já passou!
“Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de
Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e
todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra
que eu estou para dar aos israelitas.” (Josué 1:1-2)
1)ENTENDENDO: Logo no início do livro de Josué, ele recebe a missão mais
importante da sua vida. Ele era o auxiliar de Moisés e já tinha comandado o exército
várias vezes. Agora, uma coisa é ser auxiliar e liderar um exército, outra é assumir
a liderança de um povo e ainda ter que substituir Moisés, o maior líder que Israel já
teve. Josué poderia muito bem ter pensado no que ocorreu, como o povo fez o que
desagradou a Deus (mesmo com a liderança de Moisés), como foram desobedientes
e reclamões. Mas aí que está o diferencial de Josué - ele recebeu as ordens de Deus
e seguiu em frente. Ele não ficou pensando muito no passado, no que o povo tinha
feito. Ele colocou o foco em cumprir o que Deus tinha ordenado e em finalizar sua
missão. Leia para aprender mais: Ec. 7:10; Is. 43:18-19a; Lc. 9:62; 2Co. 5:17;
Fp. 3.13. Escreva a principal lição que você aprendeu dos versículos:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Você não quer deixar no passado este momento muito
importante, então aproveite o presente que está vivendo e decore o versículo agora.
Quando memorizar mande um áudio para um amigo do GA. ( ) Memorizei e
mandei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Temos sempre a tendência de achar que o que vivemos
ontem foi melhor do que estamos vivendo agora. Temos sensações nostálgicas que
fazem termos desejo de voltar ao passado, e isso faz com que não vivamos o hoje,
nem consigamos planejar o futuro. O passado serve para nós como exemplo de onde
podemos melhorar e agradecer a Deus pelo que Ele nos deu – ou seja, a
oportunidade de viver. Não devemos focar no passado, pois quando fazemos isso,
deixamos de fazer a vontade de Deus em nossas vidas no hoje! Ele quer fazer
grandes coisas na sua vida, mas se você vive de passado nunca terá um bom futuro.
Na passagem de 2Co 5:17 diz: “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas”! - é exatamente isso
que Deus quer para nossas vidas. Ele tem coisas grandiosas para nós, mas quando
nos auto sabotamos com coisas do passado, não deixamos essas coisas novas
surgirem em nossas vidas. Josué deixou de ser auxiliar para liderar o povo de Israel,
conseguiu conquistar a Terra Prometida. Ele deixou o Senhor guiar e decidiu fazer
a vontade dEle em sua vida. Não é errado lembrar de uma memória, de um
acontecimento, mas se isso impede de fazer a vontade de Deus em sua vida, se o

faz duvidar, se o faz estagnar, aí tem problema. Agradeça a Deus pelo que Ele te
deu, pelo que proporcionou a você, pelos momentos alegres, mas peça momentos
melhores, busque isso. Quando aceitamos Cristo somos nova criação, deixe-se viver
como tal, faça um hoje melhor para ter um futuro melhor ainda. Não viva de
passado. ➔ Anote no quadro abaixo coisas que fazem você não viver o hoje, e anote
ao lado uma atividade que vai substituir essas lembranças.
Coisas do passado
Atividade que irá fazer substituindo

4)DECIDINDO: ( ) Decido que porei em prática o que coloquei no quadro acima.
( ) Decido confessar ao líder do meu GA o que faço como se estivesse vivendo de
passado e pedirei que me cobre. ( ) Decido mudar e fazer coisas novas, buscando
sempre melhorar, por isso nesse ano deixarei de ............................ ( ) Outra decisão
....................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore pedindo a Deus para você parar de
viver coisas do passado que o impedem de viver o hoje. Peça que Ele lhe ajude a
viver a vontade dEle em sua vida hoje e que o passado não possa lhe atrapalhar.
Meditação 4 – Tema: Não deixe de lutar! Conquiste as terras que Ele te
prometeu!
“Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como
estive com Moisés, estarei com você; nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra
que prometi sob juramento aos seus antepassados.” (Josué 1:5-6)
1) ENTENDENDO: Que grande mensagem Deus nos dá através desse versículo.
Deus revelou que Josué seria o novo líder do povo de Israel e prometeu que, assim
como esteve com Moisés, também estaria com Josué. Deus encoraja a Josué
mostrando que faria coisas grandiosas e que conquistaria a Terra Prometida. Qual
relação do verso de hoje com Hebreus 13:5b: “Nunca o deixarei, nunca o
abandonarei"?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Assim como Josué tinha a missão de levar o povo de Israel para conquistar a Terra
Prometida, também temos uma missão e não podemos parar de lutar, de buscar o
que Deus quer para nós. Muitas vezes achamos que não conseguiremos fazer o que
Ele quer para nós, mas não devemos desanimar. O povo ia enfrentar muitas guerras,
logo no início já teria uma grande em Jericó, mas é justamente aí – no momento de
dificuldade - que devemos confiar em Deus e avançar sem retroceder.
2)MEMORIZANDO: Não deixe de memorizar o verso de hoje. Busque
memorizar por mímica, grave um vídeo e mande para um amigo(a) do GA. ( )
Memorizei, gravei e mandei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: O povo ia conquistar a Terra Prometida, mas também
enfrentaria muitas guerras pelos próximos anos. Assim também é conosco, vamos
para a Nova Jerusalém, mas vivemos em guerras constantes, Jesus mesmo disse em
João 16:33b: “Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu
venci o mundo". Apesar das circunstâncias que nos rodeiam, devemos seguir
firme, não desistir em nenhum momento e nem ficar olhando para trás (Lc. 9:62).
Devemos lutar diariamente contra o pecado, nunca devemos deixá-lo ser
dominante. Temos que buscar vencer o pecado todos os dias - não podemos vacilar
um só dia! Da mesma forma, devemos trabalhar muito para a nossa igreja crescer nossa igreja é o que é, por causa do trabalho que cada um faz. Temos a tendência
de só ver o trabalho final, um exemplo disso é o Sonho de Natal onde vemos o

espetáculo sendo apresentado. Agora, imagine o trabalho por trás, os ensaios dos
ministérios, a logística para dar certo cada detalhe. Imagine também desde a entrada
no estacionamento até o trabalho dos anfitriões em conduzir as pessoas para um
lugar confortável para assistir a programação. Aí quando imaginamos que acabou,
tem mais trabalho ainda: ligar para as pessoas, integrá-las na igreja, convidar para
o Um Com Deus .... e o trabalho não para!!! Nunca podemos dar mole, devemos
sempre dar nosso melhor no campo de batalha, devemos trabalhar o máximo
possível. O Senhor sempre estará conosco, Ele promete que nunca nos deixará,
nunca nos abandonará (Hebreus 13:5). Devemos seguir firmes, o Senhor é fiel e
justo e nos recompensará pelo trabalho que fizermos (1 Coríntios 15:58). Como o
Senhor disse: “Seja forte e corajoso” (Josué 1:6).
4)DECIDINDO: ( ) Decido escolher um ministério nesse ano para servir ao
Senhor como um bom soldado e continuar firme até o fim do ano. ( ) Decido
trabalhar em toda oportunidade que me oferecerem, mesmo que seja apenas como
voluntário. ( ) Outra decisão ...............................................
....................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça a Deus que lhe dê mais coragem e
força para não desistir de trabalhar na obra dEle. Ore pedindo para vencer pela fé,
mesmo estando em um mundo corrompido.
Meditação 5 – Tema: Não perca tempo, medite nas Escrituras!
“Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de obedecer a toda a
lei que o meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, nem para a
direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer
que andar. Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar
nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está
escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido.
(Josué 1:7-8)
1)ENTENDENDO: Ao receber a informação que seria o novo líder de Israel, Josué
poderia ter ficado com medo, nervoso, e sem saber o que fazer – se estivesse só.
Mas nós sabemos que Josué não estava sozinho! Deus vem com uma palavra de
afirmação para confortar Josué e encorajá-lo nesta nova jornada de sua vida. Qual
a “fórmula” para ser forte e corajoso? Deus revela no próprio versículo: é meditar
na Palavra! Responda no seu caderno de meditação:
a) O que você entende com a expressão “tenha o cuidado de obedecer”?
b) De acordo com o versículo de hoje, como podemos ser bem sucedidos e prosperar
na vida?
c) Como podemos meditar de dia e de noite?
Para ter o “cuidado de obedecer” é necessário meditar! Deus quer que ao ler esta
passagem sejamos fortes e corajosos nas situações da nossa vida. Já percebeu como
nos sentimos fortes quando meditamos na Palavra de Deus? É através das Escrituras
que somos encorajados a permanecer firmes. Saiba que esta Palavra é fudamental
para nossa vida, e ela é muito importante para entendermos como viver de acordo
com a vontade de Deus.
2)MEMORIZANDO: Não deixe de memorizar as Escrituras! Esse é um passo
importante da meditação, aproveite este momento, pois o Senhor nos dar força e
coragem quando nos dedicamos. Revise também os versículos da semana.
3)TIRANDO A LIÇÃO: A palavra meditar deriva do verbo ruminar que significa:
regurgitar e novamente mastigar, ou seja, sempre trazer a memória às passagens
memorizadas, e é isso que nos fará ter mais força e coragem. A meditação deve ser
um dos momentos principais do nosso dia, devemos alimentar o nosso espírito todo
dia - mesmo que não tenhamos vontade. Não espere ter vontade de meditar, pois,
apesar de termos o Espírito Santo, ainda temos uma natureza pecaminosa. Medite
mesmo que por disciplina, isso mostra o quanto você dá valor a essa Palavra. Outra
situação importante é que você deve ficar feliz quando alguém cobrar sua
meditação, isso mostra o amor dele por você e pelo seu crescimento espiritual. Não
é à toa que o lema da nossa igreja é: “Firmes na Palavra e no Amor”, o primeiro

elemento é a Palavra. Insistimos no estudo dela, na dedicação de cada um, na
memorização das Escrituras. Você tem se dedicado a essa Palavra? Tem feito
meditações de qualidade? Está frequentando com qualidade o SENIB? Estar “Firme
na Palavra” nos ensina, nos molda, nos ajuda a melhorar cada vez mais. Por isso,
seja constate no estudo desta Palavra, dedique um tempo do seu dia, não deixe de
meditar um dia se quer, se esforce. Há muitas bençãos para aquele que se dedica às
Escrituras, que aprende e pratica o que nela está escrito.
➔ Leia para aprender mais: Sl. 1:2, Sl 119:105, Jo. 17:17, 2Tm 3:16. Tire três
lições desses versículos
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
O Salmo 119 nos mostra o quanto esta palavra é importante. Leia agora o Salmo
119 e escreva no seu caderno de meditação 10 benefícios que obtemos ao nos
dedicar às Escrituras. Siga o exemplo:
Versículo
Benefício
Sl. 119:11
Memorizar a palavra para não pecar
4)DECIDINDO: ( ) Decido continuar firme na meditação nessa próxima semana.
(
) Decido ir além da folhinha, farei um estudo nesse livro
............................................................................
( ) Decido ser fiel no estudo do Senib nesse ano. ( ) Decido decorar 10 versículos
nas próximas duas semanas.
( ) Outra decisão........................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça a Deus que lhe dê sabedoria para
meditar nas Escrituras, pois é ela que ilumina nosso caminho. Ore pedindo para ter
mais vontade de meditar e que você não possa falhar nela.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

