Meditação 1 – Tema: AMOR
“Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz” Gl 5:22a NTLH
1)ENTENDENDO: O verdadeiro amor vem de Deus, pois o nosso coração
não pode produzi-lo. Esse amor deveria arrancar do coração o ódio, a
rivalidade, a contenda, a raiz de amargura que às vezes nos contaminam, pois
o amor de Deus não divide espaço com esses sentimentos. O amor que vem
dEle é puro e simples e se fosse misturado com motivos terrenos e interesses
egoístas deixaria de ser puro. Para amar temos que decidir fazê-lo e quando
amamos temos que entregar nosso coração, nossas mágoas, nosso ódio para
que Cristo nos cure. Precisamos entender que quando amamos as pessoas
refletimos a pureza e o amor que Deus tem pelo ser humano. Para aprender
mais: Leia 1 João 4:7-11 e responda:
a) De onde procede o amor? ...............................................................................
b) Quem ama é nascido de quem? ......................................................................
c) Como Deus manifestou o seu amor? ..............................................................
2)MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e não esqueça que o
Espírito de Deus que está em você, produz um amor que não deve ser fingido
e que deve ser uma dívida eterna que teremos com as pessoas. Está fácil, você
consegue. ( ) Consegui!
3)TIRANDO A LIÇÃO: Vou contar-lhe um fato corriqueiro, que
inesperadamente trouxe-me uma grande lição de vida. Era um fim de tarde de
sábado, eu estava molhando o jardim de minha casa, quando fui interpelada
por um garotinho com pouco mais de 9 anos, dizendo: “- Dona, tem pão
velho?” Essa coisa de pedir pão velho sempre me incomodou desde criança.
Na adolescência aprendi que pedir pão velho era dizer-me: dá o pão que era
meu e ficou na sua casa. Olhei para aquela criança tão nostálgica e perguntei:
“- Onde você mora?” Ele respondeu: “- Depois do zoológico.” “- Bem longe
hein?!” “- É, mas tenho que pedir as coisas para comer!” Ele respondeu. “ Você está na escola?” “- Não, minha mãe não pode comprar material!” “- Seu
pai mora com vocês?” O menino respondeu: “ - Ele sumiu.” E assim o papo
prosseguiu até que eu disse: “- Vou buscar o pão, serve pão novo?” “- Não
precisa não, a senhora já conversou comigo!” Essa resposta caiu em mim
como um raio. Tive a sensação de ter absorvido toda a solidão e a falta de
amor daquela criança que apenas com 9 anos, já sem sonhos, sem brinquedos,
sem comida, sem escola e tão necessitado de um papo, de uma conversa
amiga. Caro irmão, quantas lições podemos tirar desta resposta: “Não precisa
não, a senhora já conversou comigo!” Que poder mágico tem o gesto de falar

e ouvir com amor. Alguns anos já se passaram e continuam pedindo pão velho
na minha casa e eu dando pão novo, mas procurando antes compartilhar o pão
das pequenas conversas, o pão dos gestos que acolhem e promovem. Este pão
de amor não fica velho, porque é fabricado no coração de quem acredita
naquele que disse: “- Eu sou o pão da vida.” E deixou-nos um novo
mandamento: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” Depois daquele
sábado acho que pedir pão velho significa dizer: converse comigo, dê-me a
alegria de ser amado. (Autor desconhecido)
Para aprender mais: Leia as referências e anote as lições que aprendeu.
Mt 24:12, Jo 15:9, 12-13, Rm 12:9-10, 13:8-10, 1Co 16:14, 2 Co 6:4-6.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Exemplificando: Aprendemos nos versículos acima que devemos amar
fraternalmente. Você sabe o que significa isso? Devemos amar as pessoas com
dedicação como se fossem nossos parentes. Será que temos feito isso? O amor
dedicado não é fingido, não faz mal ao próximo e faz com amor “todas” as
coisas. O amor de Deus nos habilita a sermos instrumentos dEle para ajudar
nosso próximo com o máximo de nossas capacidades. Nosso próximo, na
verdade, é a família humana inteira. Dessa enorme família Deus irá selecionar
algumas pessoas para colocar em nosso caminho, em uma fila de banco,
sentado ao nosso lado no ônibus. Será minha e sua função, mostrar ao mundo
o que significa a Lei de Deus e o que Ele fez por nós, simplesmente dando o
que recebemos dEle: O AMOR.
4)DECIDINDO: É hora de decidir agradar a Deus. Decida rever seus atos e
analise o que precisa ser mudado. ( ) Decido não ser mais hipócrita, ajudando
as pessoas e depois as julgando. ( ) Decido amar as pessoas independente do
que fizerem ou falarem comigo. ( ) Decido ser mais bondoso com os erros
que as pessoas que estão ao meu redor cometerem, amando-as mesmo assim.
Faça alguma decisão prática na sua vida ............................................................
..............................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: A Palavra de Deus nos ensina como
devemos viver. Compartilhe com Deus o que aprendeu e peça ajuda para
cumprir suas decisões.
Meditação 2 – Tema: PACIÊNCIA
“... a paciência, a delicadeza, a bondade,” Gl 5:22b NTLH
1)ENTENDENDO: Viver neste mundo requer muita paciência! O trânsito,
engarrafamentos, o ônibus que demora, as filas do supermercado, do banco; às
vezes são algumas pessoas, como colegas de trabalho ou escola, um vizinho,
etc... São muitas situações que tentam tirar nossa paz e nos fazer perder a
cabeça. Porém, optar por sermos pessoas pacientes agrada o coração de Deus.
Ele nos quer completamente e, a nossa paciência faz parte do nosso
testemunho. Ele nos deu um grande exemplo de paciência ao ser crucificado
sem nada dizer. Em vários momentos Ele poderia ter perdido a paciência e
esbravejado contra as pessoas, mas manteve a calma e resolvia tudo sem ira.

A Bíblia nos fala que Jesus teve muita paciência. Para aprender mais: Leia
os versículos e faça a relação entre as colunas.
(A) Provérbios 14:29
( ) Devemos ser pacientes na tribulação.
(B) Romanos 9:22
( ) O paciente prova que tem entendimento.
(C) Romanos 12:12
( ) Devemos ser pacientes uns com os outros.
(D) Romanos 15:5
( ) Deus suporta com paciência os maus.
2)MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e fale junto com o de
ontem. ( ) Consegui.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Reflita: Esta é a história de um menino que não
tinha paciência. Seu pai lhe deu um saco de pregos e lhe disse que cada vez
que perdesse a paciência ele deveria pregar um prego atrás da porta. No
primeiro dia o menino pregou 37 pregos atrás da porta. As semanas que
seguiram, a medida que ele aprendia a controlar seu gênio, pregava cada vez
menos pregos atrás da porta. Com o tempo descobriu que era mais fácil
controlar seu gênio do que pregar pregos atrás da porta. Chegou o dia em que
conseguiu se controlar durante todo o dia. Depois de informar a seu pai, este
lhe sugeriu que retirasse um prego cada dia que conseguisse controlar seu
caráter. Os dias se passaram e o jovem pode finalmente anunciar a seu pai que
não havia mais pregos atrás da porta. Seu pai o pegou pela mão, o levou até a
porta e lhe disse: meu filho, vejo que tens trabalhado duro, mas veja todos
estes buracos na porta. Ela nunca mais será a mesma. Cada vez que tu perdes
a paciência deixa cicatrizes exatamente como as que vê aqui. Tu podes
insultar alguém e depois retirar o insulto, mas dependendo da maneira como
fala poderá ser devastador e a cicatriz ficará para sempre. Uma ofensa verbal
pode ser tão daninha como uma ofensa física e pode manchar seu testemunho
com outras pessoas. (Internet)
➔ Leia refletindo na sua vida: Desde pequena, uma das primeiras lições que
minha mãe fez questão de me ensinar foi de sempre me colocar no lugar do
outro antes de tomar alguma atitude ou falar algo. A frase era: “não faça com
os outros o que não gostaria que fizessem com você”. Essa brincadeira mental
muito me ajudou a evitar grandes estragos nas emoções das pessoas ao meu
redor. E sabe de uma coisa? Ela até me ajudou a ser mais prudente, pois
depois de analisar as situações, acabava percebendo em quantas situações
difíceis estaria se tivesse falado ou feito o que queria.
➔ Analise sua vida e responda as seguintes perguntas: Como está sua
paciência? Você tem se estressado com frequência? E as murmurações têm
sido diárias? Deus tem se agradado do seu auto controle e domínio próprio
nesta área? E o seu testemunho, está manchado por sua ira?
➔ Para cada passagem ,escreva uma lição:
2Coríntios 6:4-6 ..................................................................................................
Gálatas 6:9 .........................................................................................................
Hebreus 10:36 .....................................................................................................
Hebreus 12:1 .......................................................................................................
Tiago1:3 ..............................................................................................................
Tiago 5:10-11 .....................................................................................................

4)DECIDINDO: É hora de tomar decisões! Como aprendemos em Hebreus
10:36 é vontade de Deus que sejamos pacientes.
( ) Decido que em todos os momentos que me enfurecer por alguma situação
vou lembrar que Deus se agrada quando sou paciente.
( ) Decido que ao preparar uma resposta mental para alguém que está me
irritando, vou me colocar no lugar daquela pessoa e pensar se gostaria de
ouvir aquelas palavras.
Liste abaixo três situações/pessoas que tem lhe irritado com frequência e as
atitudes que você tomará para não se irritar com tanta regularidade.
1° situação ou pessoa: ........................................................................................
Decisão: ..............................................................................................................
2° situação ou pessoa: ........................................................................................
Decisão: ..............................................................................................................
3° situação ou pessoa: .........................................................................................
Decisão: ..............................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Agora ore entregando para Deus
essas situações/pessoas e peça dEle controle emocional nesses momentos.
Copie algum dos versículos acima em local visível e leia sempre que precisar
e até decorar. Decida agradar a Deus nesta área! Ore por isso!
Resposta: c, a, d, b

Meditação 3 – Tema: FIDELIDADE

“...a fidelidade, a humildade e o domínio próprio” Gl 5:22c-23a NTLH
1)ENTENDENDO: Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que
significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo
que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Mas, fidelidade também é uma característica que o
Espírito de Deus produz em nós. Vamos falar aqui da fidelidade ao Senhor.
Quantas vezes, sem perceber acabamos entristecendo a Deus por nosso
descuido. Em um casamento o juramento representa um compromisso de
fidelidade. Naquele momento os noivos comprometem-se a estarem juntos na
alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza.
Independente das circunstâncias eles se comprometem a estaram juntos!!! Em
alguns casos essas palavras são levadas pelo vento e isso não acontece, na
primeira dificuldade, começam acusações, brigas, separações.
2)MEMORIZANDO: Memorize o versiculo de hoje e complete os espaços
abaixo desde segunta até hoje.
“Mas o ____________ de Deus produz o a_______, a a________, a p____, a

p__________, a d__________, a b_________, a f____________, a
h__________ e o d________ p___________” Gl 5:22-23a NTLH
3)TIRANDO A LIÇÃO: Quando aceitamos ao Senhor, há também um
juramento especial feito por Ele, e esse juramento não foi só dito, ele está
registrado, “tim tim” por “tim tim”, no “cartório” de Deus e cada palavra foi
lavrada na “ata divina”, que é a Bíblia. Ele promete estar conosco em qualquer
dificuldade, nos amparando e nos socorrendo. ELE NUNCA NOS DEIXARÁ
SÓ! Ao mesmo tempo, nós também fazemos um juramento: Ele será o Senhor
de nossas vidas! Entregamos tudo nas mãos dEle a partir daquele momento.

Porque então, quando as coisas começam a sair diferente de como tínhamos
programado, começamos a desanimar, reclamar e algumas vezes nos
separamos de Cristo? Precisamos aprender a ser fiéis com Ele, pois Ele é fiel à
nós (2Tm 2:13). Leia: Pv 28:20; Dn 6:4; Mc 13:13; 1Co 10:13.
➔ “Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; homem íntegro e
reto, temente a Deus e que se desviava do mal” (Jó 1:1). Diz a Bíblia que esse
fazendeiro possuía milhares de ovelhas, camelos, gado e jumentas. Era pai de
sete filhos e três filhas e muitos servos cuidavam da manutenção de seus
extensos domínios. Era, sem dúvida, um empresário bem-sucedido. Mas, além
de possuir bens materiais, Jó amava a Deus e O servia com inteireza de
coração. Um dia, de modo inesperado, toda a desgraça do mundo parece ter
batido à sua porta. Em pouco tempo perdeu tudo o que tinha. Suas
propriedades foram queimadas, seus servos foram mortos, seus animais
roubados e para completar tamanho infortúnio, seus filhos morreram sob os
escombros da casa que caiu em cima deles! Da noite para o dia, Jó se
converteu de príncipe em mendigo. A história é bem conhecida, porém, a
maior lição que podemos tirar dela é o comportamento desse servo do Senhor
diante da provação. “Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta
alguma” (Jó 1:22). Finalmente, após as provações bem suportadas, as coisas
mudaram. Como resultado de sua lealdade a Deus, seu último estado foi
melhor que o primeiro, pois Deus lhe devolveu tudo em dobro, menos os
filhos, que foram em número igual ao anterior: sete filhos e três filhas. Ficou
comprovado que valeu a pena servir fielmente ao Senhor. Para Jó, a vida de
negócios era a sua vida religiosa na prática. Uma não estava dissociada da
outra. E mais: ele se manteve fiel na prosperidade bem como na adversidade.
Hoje, algumas pessoas parecem ter dois conceitos de valores!
(www.cpb.com.br). Analise sua vida: No lugar de Jó você também seria fiel e
suportaria as adversidades? Você lembra algum momento em que sua
fidelidade a Deus foi testada? Como você se saiu nesse teste? Lembre que
Deus é fiel independente das circunstâncias.
4)DECIDINDO: Têm pessoas que tem um comportamento para as coisas da
igreja, e para as suas transações comerciais, outro. Mudam de um para o outro
tão facilmente como mudam de trajes. As vezes nossa infidelidade ao Senhor
têm a ver com o medo de magoar alguém falando talvez um verdade bíblica.
Quantas vezes nos pegamos em meio a uma situação onde as pessoas querem
que façamos algo errado? O exemplo de integridade e honestidade na nossa
vida profissional falará bem alto sobre quem é o nosso Senhor. Assim, nossa
vida profissional, nossa vida familiar, em todos os ramos da nossa vida será
um pouquinho da nossa vida cristã posta em prática. Decida ser fiel a Deus e
aos seus mandamentos em qualquer situação. Decida sempre agradar em 1°
lugar a Deus! Escreva uma situação de sua vida que você precisa melhorar na
área de fidelidad e sua decisão: ..........................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Fale com Deus sobre suas decisões
de fidelidade.

Meditação 4 – Tema: OBEDIÊNCIA
“...e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo” 2Co 10:5b RA
1)ENTENDENDO: Obediência e fidelidade estam muito ligados. Sabe o que
significa obediência? Disposição para aceitar a vontade de alguém, submissão
extrema. A fidelidade é essa atitude daquele que obedece ou que tem uma
observância rigorosa da verdade. Quando você decide ser fiel à Deus, você dá
um passo para ser obediente aos seus mandamentos, porém é preciso ter
grande coragem e determinação para obedecer ao Senhor, pois não é fácil!
Servir a Deus é um ato de constantes decisões. Devemos decidir ser
obedientes!
2)MEMORIZANDO: Tente memorizar o versículo de hoje e desenhar o que
você entende.

3)TIRANDO A LIÇÃO: Quando alcancei uma idade que já podia sair de
casa sozinha, a primeira orientação de meus pais foi que eu não pegasse
carona na rua. E eles me passaram uma listinha com os nomes das pessoas
que poderia aceitar, nela estavam somente nomes de alguns parentes. Mesmo
que alguém aparecesse falando que foi eles que mandaram me buscar, antes
de aceitar, deveria ligar para eles para confirmar tal informação, pois se um
dia precisassem enviar alguém para me buscar, eles me avisariam de alguma
forma. Certa vez fui a um parque próximo de casa com uma colega brincar de
patins e na volta estávamos tão cansadas que resolvemos voltar de ônibus.
Depois de mais de meia hora esperando e nada do ônibus vir, parou um carro
com um homem dentro e nos ofereceu carona. Minha colega, super
empolgada, pois economizaria o dinheiro do ônibus para comprar um sorvete
foi logo levantando para entrar no carro. Como eu permaneci sentada, ela se
virou e perguntou: “- Você não vem ?!?!?” Na mesma hora ouvi nitidamente a
voz de minha mãe dizendo: “Nunca pegue carona”. Apesar de também querer
o sorvete, decidi ser obediente e disse que não iria. Minha colega, que não
quis me deixar sozinha, acabou dispensando a carona. Quando cheguei em
casa e contei para minha mãe, como recompensa da obediência, ganhei meu
sorvete. Hoje me pergunto do que Deus nos livrou naquele dia. E o mais legal
é que a minha obediência influenciou a decisão de minha colega. Aprenda
mais: 1Sm 15:22; Pv 30:17; Jr 42:5-6; At 5:29; 1Pd 1:14
➔ Analise e responda as seguintes perguntas: Se nossos pais nos dão
ordens visando nosso bem, imagine Deus! Quando nos tornamos obedientes
temos grandes galardões, pois além dos bons frutos da nossa obediência,

temos a oportunidade de influenciar pessoas e de mostrar que independente da
situação somos obedientes ao Senhor. Essas atitudes de obediência provam
nossa confiança extrema em Deus, de saber que Ele irá agir! Saiba que quando
você decide ser obediente, mesmo em uma situação que aparentemente lhe
causará algum constrangimento ou tristeza, Deus ainda sim tem o melhor
através dessa situação. Seja sábio e decida ser obediente!
4)DECIDINDO: Escreva agora duas áreas de sua vida que você sabe que está
sendo desobediente e formule decisões que mudarão sua atitude.
1°..........................................................................................................................
2°..........................................................................................................................
( ) Decido que vou estudar na Palavra de Deus, sobre as situações que listei
acima. ( ) Decido que vou memorizar os versículos que me chamaram
atenção para usá-los no momento da tentação de ser desobediente.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre em oração para ser
obediente.
Meditação 5 – Tema: VERDADE

“Não dirás falso testemunho contra o teu próximo” Êx 20:16 RA

1)ENTENDENDO: Estamos cansados de ouvir por aí que “não devemos
confiar em ninguém”, que “encontrar alguém confiável é difícil”, etc... Mas
saiba de uma coisa: o verdadeiro cristão deve ser uma pessoa que é lembrada
como alguém confiável. Para isso precisamos ser justos, expressar a exata
verdade em todas as nossas declarações e refrear nossa língua. Um relance de
olhos, um movimento de mão, uma expressão do rosto pode ser mais eficaz do
que as próprias palavras falsas. Todo exagero intencional, sugestão ou
insinuação calculada para transmitir uma impressão errônea ou
desproporcionada de alguém é falsidade. Jesus disse que as nossas palavras
devem ser: “sim, sim; não, não” (Mateus 5:37). Tudo que o cristão fizer deve
ser transparente como a água, pois somos observados o tempo todo pelas
pessoas ao nosso redor, portanto devemos ser a imagem e semelhança de
Cristo em tudo! Antes de qualquer atitude devemos ponderar, fazer
concessões, falar palavras brandas, verdadeiras e animadoras. Caso você não
tenha nada para falar com essas características, é melhor ficar calado(a).
Precisamos verdadeiramente refletir a imagem de Cristo através de nossas
palavras. Lembre-se que toda e qualquer verdade vem de Deus, já o engano,
em todas as suas múltiplas formas, é de Satanás. Cuidado! Não se deixe
enganar pela sedução da língua!
2)MEMORIZANDO: Você consegue. Memorize e escreva os versículos da
semana nas linhas a seguir. Sem consultar, só de memória.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3)TIRANDO A LIÇÃO: Reflita: Uma mulher vivia comentando com seu
marido sobre os lençóis sujos que a vizinha estendia no varal. Através da
janela da sua casa a mulher olhava em direção ao quintal da vizinha e
reclamava ao marido: “Será que essa mulher não se toca? Olha a cor desses

lençóis! Eu não teria coragem de colocar um lençol tão sujo assim estendido
no varal onde todo mundo pode ver!” E o marido, sem dizer nada, balançava a
cabeça e saía pensativo. Um dia a mulher olhou através da janela e reparou
que os lençóis estavam perfeitamente brancos e muito bem lavados e
admirada chamou o marido dizendo: “Olha querido, como estão limpos os
lençóis da vizinha hoje. Finalmente ela percebeu que era uma vergonha expor
aqueles lençóis sujos e decidiu lavá-los decentemente!” O marido olhando
para ela disse: “Querida, não foi a vizinha que decidiu lavar os lençóis hoje....
Fui eu que decidi lavar a nossa janela....” Pense nisso quando sentir vontade
de falar de alguém... Será que não são as suas janelas que estão sujas? (Internet)
➔ Veja agora o que Deus fala sobre isso: Jó 27:3-4; Salmo 15; Provérbios
12:19; Provérbios 23:23; Atos 24:16; Tiago 3:1-12.
4)DECIDINDO: Esperamos que no final desta semana você tenha
compreendido que a sua vida é um grande instrumento evangelístico. Portanto
se você quer fazer a vontade de Deus, como falamos acima, terá que tomar
muitas decisões e se esforçar muito para cumpri-las. Encerre fazendo
decisões de controlar sua língua e de ser verdadeiro em tudo que disser.
( ) Decido ..........................................................................................................
( ) Decido ..........................................................................................................
( ) Decido ..........................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: ORE para que Deus lhe ajude a
mudar o que é necessário para você ser um instrumento nas mãos dEle.
Escreva uma carta para o Senhor no espaço a ao lado e compartilhe o desejo
que você tem de ter as características que um servo dEle e peça para ser
moldado onde precisa.

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

