Segunda-feira – Tema: Deus nunca vai nos abandonar!
“Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá.” Sl 27:10
1) ENTENDENDO: O nosso Deus é um Deus com várias qualidades, o versículo de hoje nos lembra de
uma delas. Essa qualidade nos garante que Ele jamais vai nos abandonar e que nós nunca devemos nos
esquecer. Leia os versículos a seguir e complete a frase: Salmos 36:5; 86:15; 91:4.
A __ __ D __ __ __ __ __ __ __ de Deus nos garante que Ele jamais irá nos abandonar.
2)MEMORIZANDO: O versículo de hoje está fácil, repita até conseguir falar sem consultar.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos ou iremos passar por
dias difíceis, dias escuros, dias que parece impossível ver a luz. Muitas vezes esses dias parecem que nunca
terão fim! Nesse momento é normal se fazer perguntas como:“Por que isso aconteceu comigo?”, “Por que
isso não passa?” ou “Onde Deus está no meio de tudo isso?”. ➔Em Hebreus 13:15, Deus fala “Nunca o
deixarei, nunca o abandonarei”. Pense nisso como um pai dizendo a seu filho pequeno “Eu nunca vou te
deixar, nunca, nunca, nunca”. Deus é fiel, Ele não vai te esquecer ou te abandonar. Todos nós nascemos
separados de Deus pelos nossos pecados, mas Jesus nunca havia estado separado do Pai até aquele momento
da crucificação. Ele sofreu a separação que eu e você merecíamos pelos nossos pecados. Jesus viveu por
você, morreu por você e, e essa é a razão da nossa esperança: Ele venceu a morte por você. O sacrifício de
Jesus é capaz de nos dar vida, vida plena e em abundância (Jo 10:10), nos dar a paz (Jo 14:27), nos dar
alegria (Jo 15:11), nos dar esperança (1 Tm 1:1), nos ligar a Deus e nos dar o direito de sermos chamados
filhos de Deus (Jo 1:12). Jesus nunca prometeu que seria fácil, que tudo iria bem, mas prometeu que não
importa onde você está, ou de onde você veio, se você O tem como seu Senhor e Salvador, Ele estará com
você todos os dias até o fim dos tempos (Mt 28:20). Eu repito o que Deus diz para mim e para você: “Nunca
o deixarei, nunca o abandonarei”(Hb 13:5).➔ Indo mais fundo: Leia os versículos e escreva em seu
caderno de meditação uma lição que você de cada um deles: Dt 31:6,8; Js 1:5; Sl 89:33; Is 42:16; Lm 3:2126; Jo 14:18; Hb 13:5.
Agora escreva uma lição pessoal, incluindo todos os versículos: ...................................................................
.............................................................................................................................. ..........................................
4)DECIDINDO: Se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu convido você a decidir entregar sua vida
agora para Ele. ( ) Eu decido entregar minha vida para Jesus Cristo ser meu Senhor e Salvador. Caso Jesus
já seja o seu Senhor e Salvador ou você tenha tomado agora essa decisão, aqui estão algumas decisões para
te ajudar a lembrar que Deus nunca te abandona. ( ) Decido fazer o exercício do Bip (Coloque um alarme
no celular para tocar a cada hora. Cada vez que tocar você vai lembrar que Deus não te abandona). ( )
Decido orar, conversar com Deus, clamar por socorro por alguma dificuldade que pareça impossível vencer
e vou me apegar a Deus. ( ) Decido agradecer a Deus por nunca te abandonar.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso
grito de socorro e Ele nos dá a cura que precisamos. Compartilhe com Ele agora as suas tristezas e dores e
lembre-se que Ele está com você mesmo na maior dificuldade.
Resposta: fidelidade

Terça-feira – Tema: Deus nunca mente!
“Não violarei a minha aliança nem modificarei as promessas dos meus lábios.” Sl 89:34

1)ENTENDENDO: Leia o versículo na tradução da Bíblia VIVA: “Não! Jamais quebrarei o meu trato e
nunca voltarei atrás de uma só palavra das promessas que fiz a ele” (Sl 89:43). ➔ Neste Salmo, Deus fala
que manteria a Sua promessa com Davi, de que a sua linhagem se manteria no trono. E assim aconteceu,
primeiro foi Davi, depois Roboão, Abias, Asa, Josafá etc. Sabe por quê? Por que Ele não é homem para que
minta e volte atrás em Suas palavras (Nm 23:19). O mesmo Salmo destaca uma qualidade de Deus a qual
podemos nos apegar que é a Sua fidelidade (Sl 89:1,2,5,8,14,24,33). Segundo o dicionário Aurélio,
fidelidade é uma qualidade de quem é fiel, alguém digno de fé, leal, que não falha, com o qual se pode
contar, seguro. Na maioria dos versículos desse Salmo que continham fidelidade, também citavam o amor

de Deus. O que faz muito sentido, afinal, por que alguém é fiel a outra pessoa? Por que não mente para ela?
Existe algo que sustenta isso, e é o amor. Deus é amor, Ele não faria nada que contrariasse a Sua própria
essência. Se Ele disse que faria algo, apenas tenha fé e convicção de que você serve a um Deus que não
mente, que é fiel e principalmente que te ama.
2)MEMORIZANDO: Seja criativo! Escreva o versículo de hoje em um papel ou no bloco de notas do seu
celular. Depois coloque-o em um lugar visível e revise durante o dia. ( ) Memorizei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Deus nunca mente. Comprove isso em Hebreus 6:13-20 (pausa para a leitura).
Viu como Deus confirmou o juramento que fez a Abraão, bem como Suas promessas às futuras gerações?
A maior delas foi o sacrifício de Jesus. Entenda, Deus age em todas a coisas para o seu bem (Rm 8:28), Ele
se importa com cada área da sua vida (Fp 4:19) e quer o melhor para você. Muitas vezes, enganosamente,
comparamos Deus com os homens, que são falhos, injustos, infiéis e mudam de acordo com seus interesses.
Porém, o Deus que falou e cumpriu suas promessas a Abraão e às futuras gerações continua o mesmo. Ele
não muda quando erramos, pecamos ou esfriamos (2 Tm 2:13). Muitas vezes o Diabo coloca em nossa mente
que a Palavra de Deus não é verdadeira, que podemos abrir brechas em algumas situações ou vivê-la
parcialmente. Quando fazemos isso é porque perdemos a confiança, a convicção e a esperança. Mas não
caia nesta armadilha! Seja como Abraão, que colocou sua mente ancorada na promessa do Senhor. Da
mesma forma, sua mente tem que estar ancorada na promessa de que o que Deus diz é verdade! Veja abaixo
alguns versículos que retratam algumas promessas de Deus para sua vida. ➔Escreva a lição que aprendeu
sobre cada um deles.
Versículo
Promessa
Lição
1 João 2:25
Salvação
João 10:10
João 16:33
Lucas 11:13
Mateus 6:31-33
➔Hoje vimos como Deus é fiel e não mente para nós. A questão não é se Deus vai cumprir, porque Ele vai
cumprir. A questão é se temos fé naquele que vive dentro de nós e é capaz de fazer infinitamente mais do
que pedimos ou pensamos (Ef 3:20).
4)DECIDINDO: Decida ser uma pessoa que confia no que Deus deixou escrito para você. ( ) Decido
decorar três versículos da meditação que fale sobre confiar em Deus. ( ) Decido escrever em um caderno
dez coisas que Deus cumpriu na minha vida para reler quando estiver inseguro sobre o futuro. ( ) Decido
fazer uma lista com três coisas que preciso ter mais fé que Deus irá fazer. Faça alguma outra decisão que o
Espírito Santo te incomodou: ( ) Decido ..................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Compartilhe com o Senhor as suas inseguranças e peça a Ele
mais fé para acreditar nas maravilhas que Ele tem para você. Não deixe esse momento para depois, nem
faça de qualquer jeito. Se estiver sem privacidade para orar, vá ao banheiro, para a laje - faça qualquer coisa
para ter um momento de qualidade com Deus. Davi tinha muita intimidade com Deus e com certeza isso o
ajudava a confiar mais no nosso Pai. Pegue os versículos de hoje, leia de novo e converse com Deus. Invista
tempo com Ele, com certeza você sairá dessa conversa mais fortalecido e confiante.

Quarta-feira – Tema: Deus sempre cumpre Suas promessas!
“De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou;
todas se cumpriram.” Josué 21:45

1) ENTENDENDO: Você sabe o que significa promessa? É um anúncio feito por Deus a respeito do Seu
plano de salvação e bênçãos para o Seu povo. Será que você busca ser um cristão contente e satisfeito nas
promessas do Senhor? (Fp 4:12). A base de como vemos as promessas de Deus é a nossa fé! Deus sabe o
que Ele fará e tem a completa noção do Seu poder. Não existe nada que seja impossível, a ponto de que Ele
não seja capaz de fazer. Leia Lc 1:37 (pausa para a leitura). A questão de hoje é: você realmente crê que
Deus cumprirá suas promessas para a sua vida? O nosso tempo é TOTALMENTE diferente do tempo de
Deus. Ele tem uma visão perfeita de toda a nossa vida. Como vimos na meditação de ontem, Cristo não
mente em nenhuma de Suas falas; Ele sempre sabe o que diz, o porquê das Suas promessas e mais ainda: o
momento certo de realizá-las.
2)MEMORIZANDO: Hoje vamos memorizar o versículo de uma forma diferente: CANTANDO! Sua
missão será fazer uma música com o verso de hoje e cantar para um amigo do G.A! ( ) Cumpri a missão.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Deus fez muitas promessas maravilhosas para nós e a maior e mais importante é
com certeza a salvação e consequentemente o Espírito Santo ( 1 João 2:25 e Lucas 11:13). O Senhor não
nos deixou somente promessas de uma vida futura e eterna, mas também nesta vida terrena nos assegura a
provisão diária com a condição de nós focarmos no que realmente importa que é o Reino de Deus (Mt 6:31-

33). ➔ Agora vamos ver algumas promessas de Deus que aparecem em Sua Palavra. Preencha o quadro
abaixo conforme o exemplo:
Passagem

O que prometeu?

Para quem?

Gênesis 21:1-2
Gênesis 13:14-15
Êxodo 6:6
Lucas 23:32, 39-43
João 14:1-3

Morada no céu

Para todos que o aceitarem como Senhor e
Salvador de suas vidas.

Atos 16:31
4)DECIDINDO: ( ) Decido fazer uma lista de promessas essenciais que Deus já cumpriu na minha vida e
para cada uma farei um agradecimento especial por escrito. ( ) Decido cantar um louvor em agradecimento
pela promessa da Salvação. ( ) Decido falar da salvação para esta pessoa ................... ..............................
esta semana. ( ) Outra decisão: .......................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore a Deus agradecendo por Suas promessas de paz, provisão e
salvação.

Quinta-feira – Tema: Os planos de Deus são perfeitos!
“ ‘Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de
fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.’”
Jeremias 29:11

1) ENTENDENDO: A última parte do versículo de hoje pode ser traduzida como “dar a vocês o futuro da
sua esperança” ou “dar a vocês o futuro que vocês esperam”. Como cristãos, a nossa esperança não está
nesse mundo e nem nas coisas que vemos, mas no Deus que estabeleceu Seu plano muito tempo atrás. Billy
Graham, um dos evangelistas mais conhecidos do mundo, certa vez disse: “Eu li a última página da Bíblia.
Tudo vai dar certo.”
2)MEMORIZANDO: Memorize o versículo de hoje e depois preencha as lacunas sem consultar:
“Porque sou eu que ....................................................................... que tenho ................................., diz o
........................, ‘.................. de fazê-los ......................... e não de lhes .........................................,
..................... de dar-lhes .............................................................................” Jeremias …………..
3)TIRANDO A LIÇÃO: Um escritor chamado George Muller disse em um de seus livros: “O vigor de
nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos
pensamentos. A maneira como estudamos essa Palavra é uma questão da mais profunda importância. A
parte mais cedo do dia que nos for disponível deve ser dedicada à meditação nas Escrituras. Devemos
alimentar nosso homem interior na Palavra”. ➔ O Senhor quer que você confie nEle para que receba as
promessas dEle na sua vida, mas para isso, é necessário que o seu coração esteja disposto e em constante
busca por Ele. ➔Super-heróis se tornaram um tema comum na sociedade atual e na Bíblia, nós também
temos heróis. Todos esses heróis eram pessoas muito diferentes, com temperamentos diferentes e que
viveram em períodos diferentes, mas todos eles tinham duas coisas em comum: 1) Eles eram pessoas
imperfeitas usados no plano perfeito de um Deus perfeito. 2) Eles passaram por grandes dificuldades.
➔Deus é o especialista em extrair o bem do mal, e Ele: a) sempre tem um plano para toda e qualquer
situação, ou b) Ele quer usar a situação para nos mudar e nos tornar mais parecidos com Cristo, ou c) Ele
quer nos usar para mudar a situação. Como diz Rm 8:28, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem
daqueles que O amam, Ele quer transformar a mim e a você como um dos heróis da Bíblia.
➔Indo mais fundo: Associe os versos a seguir com o versículo principal e escreva o que mais chamou sua
atenção: Pv 16:4,9; Is 26:3; 49:4; Ef 1:5-6. ............................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................4
)DECIDINDO: Abra seu coração para aprender e saber qual é o plano perfeito de Deus para sua vida. Por
isso faça decisões: ( ) Decido colocar esse sonho .......................................................................... nas mãos

de Deus pois sei que Ele tem um plano perfeito. ( ) Decido orar e me aconselhar antes de fazer qualquer
plano para buscar o plano perfeito de Deus para minha vida.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore a Deus agradecendo e peça para ser transformado até
alcançar o plano perfeito Dele para sua vida.

Sexta-feira – Tema: Com Deus não há medo!
“Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o
simples mortal?” Salmos 56:4

1) ENTENDENDO: Do que você tem medo? O que te faz tremer as pernas? O que te paralisa? Medo é
antecipar algo ruim e ficar preocupado com ela, sem que ela esteja acontecendo de fato. O medo é algo
terrível para a alma, o atormentador da mente e o perturbador das emoções. O medo cresce assustadoramente
porque é espiritual. Por ser espiritual, o medo transforma a vida de uma pessoa no caos. O inimigo das almas
imortais sabe disso, então ele aproveita essa fraqueza humana para travar uma batalha com a pessoa.
Podemos ter medo do que vai acontecer com uma pessoa querida, com situações no trabalho, de como será
nossa vida ministerial ou até mesmo ter medo do que acontecerá no dia de amanhã. Essa sexta-feira será
diferente para você. Vamos enfrentar aqueles medos mais escondidos com o intuito de finalmente apresentálos e entregar, de uma vez por todas, ao nosso Deus.
2)MEMORIZANDO: A melhor forma de combater o inimigo nas nossas batalhas mentais é ter a Palavra
de Deus em seu coração. Só continue a meditação se tiver decorado o verso de hoje. ( ) Decorei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Uma grande quantidade de passageiros estava na sala de embarque do aeroporto,
aguardando o início da chamada para embarque e início de seu voo. Num cantinho daquela sala também
estava um garoto que aparentava uns dez anos de idade. Ele estava sozinho segurando uma pequena mochila
e se divertindo com seu joguinho eletrônico. Os atendentes da companhia aérea começaram a fazer o
embarque dos passageiros, chamando primeiramente aquele garoto. A criança entrou no avião, sentou-se
numa das primeiras fileiras. Todos os procedimentos de praxe foram feitos para a decolagem e a criança
permanecia ali sozinha. Quando o avião decolou, ele tirou um desenho de sua mochila e começou a colorir.
Todos começaram a ficar admirados como aquela criança estava viajando sozinha e tinha tanta
tranquilidade? Lá pelo meio da viagem uma turbulência é anunciada pelo comandante. Todos ficam
apreensivos, mas aquele garoto continuava sua atividade sem esboçar qualquer reação de medo ou desespero
diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando a turbulência passou, uma das passageiras não
aguentou a curiosidade e chegou próximo do menino e lhe disse: “Oi, eu venho te observando desde a sala
de embarque do aeroporto e percebi que você está viajando sozinho e não parece ter medo de nada, nem
mesmo quando o avião entrou em turbulência você ficou com medo, parecia-me muito tranquilo. Você não
tem medo de o avião cair?” O menino olhou para a moça, deu um pequeno sorriso de canto de boca e disse
a ela: “Por que eu teria medo? O meu pai é o piloto!” Se Deus é o piloto da sua vida, por que temer?
(Adaptado da internet) ➔ Davi escreveu o Salmo que estudamos hoje quando estava fugindo do exército
de Saul e acabou sendo capturado pelos Filisteus. A preocupação diária dele não era somente com a
possibilidade daquele ser o seu último dia, mas também se alguém tentaria assassiná-lo. Ainda assim, mais
de uma vez ele expressa: “não temerei”. Davi não teve medo de enfrentar as mais terríveis provas porque
sabia onde encontrar refúgio quando estivesse passando por elas. Ele não só sabia que o perigo, a prova e o
medo eram reais, mas também que precisava confiar em Deus (Sl 56:3). Mas, como confiar em Deus?
Quando Davi deposita sua confiança no Senhor, ele coloca sua confiança e o seu louvor, na Palavra (Sl 56:4,
9-11). Então, confie no que Ele diz e na Sua Palavra. “Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é
por nós, quem será contra nós?” (Rm 8:31). Se Deus é por você quem pode ser contra você? Quando o
medo vier – e ele virá, talvez hoje – você sabe onde buscar refúgio. Você sabe qual voz deve ouvir, a voz
que traz a paz que excede todo entendimento, a voz que fala a você: “Neste mundo vocês terão aflições;
contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo” (Jo 16:33b). E porque você está nEle, e Ele vive em você, pela
fé, você já venceu o mundo (1 Jo 5:4-5). Você, como Davi, pode declarar: “eu não temerei, porque com
Deus não há medo”!
4)DECIDINDO: O medo está diretamente ligado com a nossa confiança. Quando confiamos em Deus, em
todas as áreas da nossa vida, temos a plena convicção de que Ele cuidará de tudo.
( ) Vou entregar ............................. (essa área da minha vida) a Deus, pois sei que não preciso temer porque
Ele está comigo. ( ) HOJE, vou fazer uma lista de coisas que me dão medo, e apresentarei ao Senhor.
( ) Quando estiver passando por uma situação que estiver com medo, vou orar e falar o versículo de hoje
em voz alta para que Deus me ajude a ter o domínio sobre os meus pensamentos.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Hoje, Deus quer se revelar a você mais uma vez, mostrando o
seu poder sobre todas as áreas da sua vida. Que você seja sensível ao Espírito Santo e deixe Ele te ajudar a
arrumar as coisas aí por dentro.
(Outras meditações e informações:www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

